
جزاء العاملین 

 الوحدة األولى
 (قرآن كريم) جزاء العاملين   :   الدرس األول

العمل ضرورة إنسانية إلعمار األرض وتحقيق رسالة اإلنسان عليها ولم يأت ذكر اإليمان :مقدمة 
ذا حث اإلسالم على العمل ووعد العاملين في القرآن والسنة النبوية الشريفة إال مقروًنا بالعمل ل

 .بالثواب العظيم يوم القيامة ولم يكن ذلك إال لحرصه على جعل األمة اإلسالمية أمة عاملة 
 :قال تعالى 

َنا َعلَى ُرُسلَِك َوالَ ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك الَ ُتْخلُِف اْلِميَعادَ ) َنا َوآِتَنا َما َوَعدتَّ ُهْم { 914}َربَّ َفاْسَتَجاَب لَُهْم َربُّ

ن َبْعٍض َفالَِّذيَن َهاَجُروْا َوأُْخِرُجوْا  ن َذَكٍر أَْو أُنَثى َبْعُضُكم مِّ نُكم مِّ ِمن ِدَياِرِهْم أَنِّي الَ أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ
َئاتِ  اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر َثَواباً َوأُوُذوْا ِفي َسِبيلِي َوَقاَتلُوْا َوقُِتلُوْا ألَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيِّ ُهْم َجنَّ ِهْم َوألُْدِخَلنَّ

َواِب  ُ ِعنَدهُ ُحْسُن الثَّ ِ َوّللاه ن ِعنِد ّللاه  491من سورة آل عمران من اآلية )          (مِّ

 (491إلى 

 :معانى المفردات 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
ى لوآتنا ما وعدنا ع

 رسلك
نا ما وعدتنا على ألسنة وأعط

 رسلك
 وال تهنا وال تفضحنا وال تخزنا

يوم إحياء الناس من قبورهم  يوم القيامة
 للحساب

فاستجاب لهم 
 ربهم

فأجابهم ربهم إلى ما 
 دعوا

 تركوا وطنهم هاجروا بعضكم كبعض بعضكم من بعض
 ذنوبهم سيئاتهم ألغفرن لهم وأمحون ذنوبهم ألكفرن عنهم سيئاتهم

 جزاء حسًنا اثوابً 
الكلمة وجمعها 

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة
 إناث أنثى أعمال عمل أيام يوم

 ُسُبل سبيل ذكور ذكر المواعيد الميعاد



 الكلمة الجمع ومفردها 

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 
 جنة جنات دار ديار رسول ُرسل
 النهر األنهار ئةسي سيئات الذى الذين

 الكلمة ومضادها 

 مضادها الكلمة مضادها الكلمة مضادها الكلمة
 بعقا ثواب أدخلوا أخرجوا خذ منا آتنا
 قبح أو سوء حسن حسناتهم سيئاتهم تكرمنا تخزنا
 ذكر أنثى تقف تجرى أنثى ذكر
- - - -  فوقها تحتها

 
 :مظاهر الجمال في اآليات

 النداء في ربنا غرضه التعظيم "ربنا وآتنا ما وعدتنا*"

 أمر للدعاء "آتنا* "

 نهي للدعاء والتوسل" ال تخزنا يوم القيامة* "

 أسلوب يؤكد بإن ويدل على صدق وعد هللا تعالى" إنك ال تخلف الميعاد*" 

 تعبير يدل على سرعة االستجابة لدعاء المؤمنين"  فاستجاب لهم ربهم"* 

تعبير يؤكد المساواة بين " أو أنثىال نضيع عمل عامل منكم من ذكر *"

 الرجل     والمرأة   في الجزاء   

 تضاد يبرز المعنى ويوضحه" قاتلوا وقتلوا"* 
 :األسئلة 

 ؟ماذا يطلب المؤمنون من ربهم:  1س

يطلب المؤمنون من ربهم أن يؤتيهم ما وعدهم على ألسنة رسله من حسن الثواب وأال يفضحهم ** 
 .يوم القيامة 

 ؟ولماذا ؟هل استجاب هللا لهم:  2س

 .ألن اهلل ال يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى  ،نعم** 
 ؟ما جزاء المؤمنين الذين أجبروا على ترك ديارهم:  3س

 .يستحقون الثواب العظيم من اهلل يوم القيامة ** 
 ؟ماذا فعل المشركون ضد المؤمنين:  4س

 .وعذبوا  أجبروهم على الخروج من ديارهم وأوذوا** 
 .في اآلية عمل وجزاء ــ وضح ذلك :  5س

 .إن المؤمنين تحملوا إيذاء المشركين وتركوا ديارهم ووطنهم : عمل ** 
 .سيستحقون الثواب العظيم ويستحقون مكانة في الجنة  :جزاء ** 



 تعبيرات جميلة فى اآليتين الكريمتين 
ه الصدور ومن جمال التعبير فى اآليتين السابقتين وحفظت ،القرآن الكريم أبغ كالم كتب فى السطور* 

 : ما يلى 
 .للتعظيم  (ربنا)النداء فى ( : ربنا وآتنا ما وعدتنا: )قوله تعالى * 
 .أمر للدعاء ( : وآتنا)قوله * 
 .نهى للدعاء والتوسل : ( وال تخزنا يوم القيامة)قوله * 
 .ويدل على تمام الثقة باهلل تعالى  ،أسلوب مؤكد بإن( : إنك ال تخلف الميعاد: )قوله * 
 . تعبير يدل على سرعة استجابة اهلل تعالى لدعاء المؤمنين ( : فاستجاب لهم ربهم: )قوله * 
تعبير يؤكد المساواة بين الرجل والمرأة فى ( : ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى: )قوله * 

 .الجزاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مدرسة الكرمة للغات
بتدائى الصف الخامس اال

�سم اللغة ال�ر��ة                         جزاء العاملین 

 تدريبات
 ( .وال تخزنا يوم القيامة إنك ال تخلف الميعاد ،ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك)ى لتعا لقا: 1س
-----------------؟(الميعاد –يوم )؟ وما جمع --------( رسل)ما مفرد  -1
إنك ال تخلف) –( ال تخزنا يوم القيامة) –( تنا على رسلكما وعد)ى لما المقصود بقوله تعا -2

  ؟(الميعاد
 --------------------------------------------------------

؟ينادونه ومن الذي ؟من المنادى -4
 -------------------------------------------------------

؟ما الذى وعدهم اهلل تعالى على لسان رسله -4
 ------------------------------------------------------

؟من أين تفهم ذلك من اآلية الكريمة( : اهلل تعالى صادق الوعد) -5
 -------------------------------------------------------

؟(وال تخزنا يوم القيامة –وآتنا : )ما الجمال فى قوله تعالى  -6
 --------------------------------------------------------

 ( :ب)جمعه المناسب فى ( أ)اختر لكل مفرد فى : 2س
.سبيل  –ذكر  –عمل  –الميعاد  –يوم  -1
.ذكور  –المواعيد  –سبل  –أيام  –أعمال  -2
 ( :ب)معناها المناسب فى ( أ)اختر لكل كلمة أو تركيب فى : 3س

 (ب) (أ)
 تركوا وطنهم آتنا

 جزاًءا حسًنا ال تخزنا
 ألغفرن لهم ذنوبهم هاجروا

 أعطنا ألكفرن عنهم سيئاتهم
 ال تهنا ثواًبا



 ( :ب)مفردة المناسب فى ( أ)اختر لكل جمع فى :4س
.األنهار  –جنات  –سيئات  –ديار  –رسل  -1
.جنة  –دار  –رسول  –النهر  –سيئة  -2
 ( :ب)فى  عكسها المناسب( أ)اختر لكل كلمة فى : 5س
.ثواب  -تجرى –سيئاتهم  –أخرجوا  –أنثى  -1
.أدخلوا  –تقف  –عقاب  –ذكر  –حسناتهم  -2
 ،وحضررارة قبطيررة ،حضررارة فرعونيررة: فررى مصررر حضررارات قديمررة وآثررار عظيمررة )اقرررأ مررا يررأتى : 6س

 ،التوزراعررة وجمررع المحصررو  ،ويررأتى السررياى إلررى مصررر لدراسررة هررذ  الحضررارات ،وحضررارة إسررالمية
 (بفنونها والتمتع ،ومشاهدة آثارها

؟ضع ثالثة عناوين تصح للقطعة السابقة -1
؟حدد التناقض  الموجود فى القطعة السابقة -2
 :أكمل كالمثال : 7س

.الجندى شجاع مثل األسد  –.                          األسد  –الجندى شجاع : المثال 
.............................-.الفضة –الماء الرائق  -1
...........................-.النعامة –الالعب سريع  -2
............................-.اللبن  –الثوب األبيض * 
 :الذى يناسبها صل الجملة بالشعور : 8س

 الغضبنجح أحمد فى امتحان آخر العام -1
الحزن صراخ األم فى وجه ابنها لكسرة زهرية ثمينة -2
 التفاؤلرسب صديقى فى امتحان آخر العام -3
نرجو أن يحصل عالم مصررى علرى جرائزة نوبرل هرا: قال صديقى  -4

 .العام 
 الفرحة

 :ى اآلتية أذكر من اآليات ما يتفق مع المعان: 9س
 .طلب المؤمنين من اهلل تعالى ما وعد به على لسان رسله  -1

 -----------------------------------------------------
 . تعالى صادق الوعد هللا -2

 -----------------------------------------------------



،وب الررذين هرراجروا وأخرجرروا مررن ديررارهم وأوذوا فررى سرربيل الرردفاع عررن اإلسررالم تعررالى ثررهلليكفررر ا -3
 . وقاتلوا وقتلوا 

 -------------------------------------------------------
. وال يضيع أجر أى عامل  ،اهلل تعالى يكافئ عباد  -4

------------------------------------------------------  

فاستجاب لهم ربهم أنى ال أضيع عمرل عامرل مرنكم مرن ذكرر أو أنثرى بعضركم  )قال  اهلل تعالى : 11س
اتهم ئمن بعض فالرذين هراجروا وأخرجروا مرن ديرارهم وأوذوا فرى سربيل وقراتلوا وقتلروا ألكفررن عرنهم سري

 ( .واهلل عند  حسن الثواب ،وألدخلنهم جنات تجرى من تحتها األنهار ثواًبا من عند اهلل
؟(سيئاتهم –ألكفرن عنهم  –فاستجاب لهم ربهم )ما معنى  -1

 ------------------------------------------------------
؟كما تفهم من اآلية الكريمة السابقة ،ةخلهم الجندوي ، تعالى ذنوبهمهللمن الذين سيغفر ا -2

 -----------------------------------------------------
؟(ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى)ما الجمال فى قوله تعالى  -3

 ------------------------------------------------------
..... ................................................هذ  اآلية الكريمة من سورة : أكمل  -4
 :بيرك هات جمع كل كلمة مما يأتى فى جملة من تع: 11س
 (سبيل –عامل  –عمل  –الميعاد  –يوم )

 :ثم أدخله فى جملة من تعبيرك  ،هات لكل جمع مما يأتى مفردة المناسب: 12س
 (األنهار –جنات  –سيئات  –رسل )

 :بين نوع كل جملة مما يأتى : 13س
 . القمر مضئ لياًل  -2                                      .      العلم نور  -1
 .يفرى الناجح بنجاحه  -4            .                    بيع يعتدل الجو فى الر  -3
وغيرر مرا  ،والجملة الفعلية إلى جملة اسمية ،جملة اسمية فيما يأتى إلى جملة فعلية لكحول : 14س

 :يلزم 
ف يشتد الحر فى الصي -2        .          م لغة واحدة العرب تجمعه -1
يصطاد الصياد السمك  -4   .         لربيع األزهار تتفتح فى ا -3



 : ثم أخبر عنه بخبر مناسب  ،اجعل كل كلمة مما يأتى مبتدأ :15س
 (العنب –الحديقة  –األزهار  –العصفور )

--------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------

 :وفاعاًل ى جملة أخرى  ،اجعل كل اسم مما يأتى مرة مبتدأ فى جملة: 16س
 (الطبيب –التاجر  –الزهرة  –العامل )

--------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------

 :نقط فيما يأتى لوضعها مكان ا ،اختر أداة االستفهام المناسب مما بين القوسين:17س
 ( متى –هل  –ماذا )                     ؟تظهر الشمس...............  -1
 ( هل –كم  –متى )                         ؟صديًقا لك...............  -2
 ( ماذا –أين  –متى )                  ؟يوجد معبد الكرنك..............  -3
 ( أين –كيف  –ما )                                  ؟لون الموز......  -4
 :استفهم من صديقك غما يأتى : 18س
----------------------------            ؟مكان مصانع الغزل والنسيج -1
  ---------------------------                ؟عدد المصانع فى مصر -2
-----------------------------         ؟وقت خروج العمال من المصنع -3
----------------------------       ؟حال العمال وهم يعملون بالمصنع -4
اكتررب فررى هررا الموضرروع فيمررا ال يقررل عررن سررتة ( اهلل تعررالى ال يضرريع أجررر مررن أحسررن عمررالً : )19س

 .ا قيمة حس العمل عند اهلل تعالى موضحً  ،أسطر
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------

 
 
 



وقرد  ،شاعران كبيران من شعراء مصر فرى العصرر الحاضرر ،(حافظ إبراهيم)و  ،(أحمد شوقى) :21س
برر ( حافظ إبرراهيم)ولقب  ،(أمير الشعراء)بر ( أحمد شوقى)فلقب  ،فلقبا بلقبين عظيمين ،ذاعت شهرتها

وكشفوا عن نواحى االمتيراز فرى شرعر  ،كبيًراوقد امتدى النقاد الشاعرين وقدروها تقديًرا  ،(شاعر النيل)
 (ونفع العالم بشعرهما ،رحم اهلل الشاعرين. كل منهم 

 .وبين عالمة إعرابه  ،عين من العبارة كل مثنى
--------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------

 :مع كر السبب  ،وبين عالمة إعرابه ،عين فيما يأتى المثنى: 21س
 . استقبلت الضيفين ببشاشة وترحيب  -2                 .            اون الصديقان يتع -1
 .نرى األشياء بالعينين  -4               .   فت فى العيد على فقيرين عط -3
 

 : ضع مثنى مناسًبا تختار  مما بين القسين مكان النقط : 22س
 ( الصديقان –الصديقين .                   )فى إخالص ومودة ......... يحيا  -1
 (رفان –رفين )      ...............               وضعت كتبى على  -2
 ( قصتين –قصتان )  .                 شائقتين ................... قرأت  -3
 : ضع المثنى المناسب مما يأتى مكان النقط فيما يأتى : 23س
 (الواقفان –النخلتان –مدرستين  –خبرين )
 .أمام المصنع يقظان ........................ الحارسان  -1
 .مثمرتان بلحًا حلًوا ...............  -2
 .سارين ............ سمعت فى المدرسة  -3
 .متجاورتين .................... نا وأختى فى أ -4
 :وبين عالمة إعرابه  ،ضع مكان النقط فيما يأتى مثنى مناسًبا: 24س
 .إلى مصنعهما مبكرين ................ يذهب -1
 .ومنهم ما يمشى على أربع أرجل  ،......................من األحياء ما يمشى على  -2
 .قبل األكل وبعد  ..... .....يغسل من يأكل  -4
 :مع االحتفاظ بعالمة إعرابها  ،أدخل كل كلمة مما يأتى فى جملة :25س
 (الخطيبان –المسافرين  –ين العائد –حارسان لا)
 



 :وأدخلها فى جملة من تعبيرك  ،ثن كل كلمة مما يأتى: 26س
 ( مهندسة –طبيبة  –صديق )

 :جملة  فىكل اسم مما يأتى مثنى منصوًبا  لاجع: 27س
 (حمامة –الشجرة  –الزهرة  –الكتاب )

 : بحيث تكون مرفوعة  ،وأدخلها فى جملة ،ثن كل كلمة مما يأتى: 28س
 (الباب –المقعد  –الصورة  –الخريطة )

 :بحيث تكون مجرورة  ،وأدخلها فى جملة ،ثن كل كم مما يأتى: 29س
 ( حقيبة –منضدة لا –األريكة )

 :واكتب الجملة صحيحة  ،فيما يأتى ثن كل كلمة مبتدأ: 31س
 . النافذة مفتوحة  -2                                 .                  العلم مرفوع  -1
 :فى جملتين  ،ومرة مجروًرا ،مرفوًعا ،اجعل كل مثنى فيما يأتى:  31س
 (الصحيفتان –الكتابان  –الطريقان )

 :أعرب ما تحته خط فيما يأتى : 32س
 .                            فى ملعب الكرة  الفريقانتقابل  -1
 .بجائزة القراءة  المتسابقانفاز  -2
 .اللتين سهرتا على خدمتى  ممرضتينلاشكرت  -3
 .الرصيف يمشى السائرون على  -4
 : ثم اكتبها فى كراستك  ،تعرف هجاء كل كلمة مما يأتى: 33س
 ( سيئاتهم -ألكفرن   –اجروا ه –فاستجاب  –وعدتنا  –آتنا )

 :ومرة بخط الرقعة  ،اكتب ما يأتى مرة بخط النسخ: 34س
 (ال يخلف وعد  ،وعدلاهلل تعالى صادق ا)



 : 

حب الوطن 
 

یهو� أمیر مادة الدراسات االجتما��ة حیث یت�رف تار�خ �الده و�ستخلص ال�بر من سیر ال��ماء و�تعلم الوفاء 
ن. وال��اء والتضح�ة والتعاون مع اآلخر�

ف�د صمم ) ألبوًما ( لهذه الشخص�ات �تجد في �ل ص�حة من ص�حات �ذا األلبوم صورة لشخص�ة من 
الشخص�ات التي أدت خدمة جلیلة للوطن �ما أن أمیًرا یحب الدراسات ألنه یت�رف أرض �الده وثرواتها ال�ب���ة 

تها. وخیراتها ال�ی�ة و�ت�رف المعالم الس�اح�ة التي ��د إلیها السائحون من �ل أرجاء األرض لیشا�دوا رو�
ا ودار بینهما الحوار التالي وذات مساٍء  �رض أمیر األ لبوم على والده �سر �ه �ثیًر

ا أمیر ؟ األب : ماذا أ�جبك في �ذه الشخص�ات �
ه وأنا أكتب رسائل ألصدقائي. أمیر : أ�جبني �یها ما �دمته للوطن من أ�مال ��یمة وأجد ما أ�خر �

األب : إن �ذه الشخص�ات ترد ��ض أ�ضال الوطن علیها.
ا أبي. أمیر : لم أفهم �

األب : إن �ؤالء �د شر�وا من نیل مصر وعاشوا في �نفها ووجدوا �یها السكینة واألمان �كما تحب أنت بیتك 
بها. الذ� یؤو�ك وتش�ر ��ه �األمن وأحبوا �م مصر �أرضها وسمائها وش�

األب: ن�م �ا أمیر إن بیتك �و و�نك وشار�ك ومدرستك وحیك ومحا��تك و�ل مكان في مصر ملك لك وأنت 
ملك له.

رامات ملك لنا ؟ قالت أمیرة في براءة �ل األ�
ابتسم األب : األ�رام والمعابد واآلثار والمصایف والمشاتي والمدارس والمستش��ات ووسائل المواصالت ملك 

. لكل مصر�
ه. األب : إن �ل ما تحت سمائنا و�وق أرضنا �و ملك لنا و�جب أن نحا�� عل�

. أمیر : اآلن فهمت سبب تضح�ة الكثیر�ن �أرواحهم من أجل الوطن
مل و المثابرة واإلصرار. األب : لذلك �ا أمیر یجب أن ن�مل على ت�دم و�ننا ورف�ته �ال�

��د أن أنهى األب حدیثه اندفع أمیر في �ز�مة وٕاصرار یؤد� واج�اته أمًال في أن ��مض �ین�ه و��تحها �یجد 
ن�سه �د أص�ح شاً�ا لیرد إلى و�نه ��ض أ�ضاله عل�ه.



 :معانى الكلمات 
 معناها الكلمة معناها الكلمة
 (يجهل)يعرف والمضاد  يتعرف (يكره)يحب ، والمضاد  يهوى

 (العبرة)العظات والمفرد  برالع يستنتج يستخلص
 ام والدرجة والسمعةوهو الكبير فى المق( العظيم)مفردها  العظماء وهى تاريخ حياة اإلنسان( سيرة)المفرد  سير

 الفداء التضحية اإلخالص الوفاء
 (دفتر يحتوى على صفحات بها صور)المقصود  ألبوم أعد وجهز صمم

 (جالئل)عظيمة والمضاد حقيرة والجمع  جليلة عملت أدت
 (يذهب)والمضاد :  يأتي يفد (المعلم)األماكن والمفرد  المعالم
 جرى ارس نواح أرجاء
 أعتز أفخر ى بين شخصين أو أكثرحديث يجر  الحوار
 الطمأنينة واالستقرار السكينة (حماها)جانبها والمراد  كنفها
 تحس تشعر يحميك يؤويك
انفرجت شفتاه عن ثناياه  ابتسم

 ضاحًكا دون صوت
 دافيء شتاءً الفيها  يكون التياألماكن  المشاتى

 ارتفاع قدره رفعته بذل النفس والمال دون مقابل تضحية
 الثبات اإلصرار المواظبة مثابرةال

 كالمه حديثة أتم أنهى
رادة قوية عزيمة مضى مسرًعا اندفع  جد وا 
   ثبات إصرار

 
 

 

 

 

 



 :الكلمة وجمعها 
 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة
 شعوب شعب الطيبات الطيبة مواد مادة
 شوارع شارع تالسياحيا السياحية تواريخ تاريخ

 مدارس مدرسة الحوارات الحوار حياتالتض التضحية
 أحياء حي األوطان الوطن صفحات صفحة
 محافظات محافظة عظيمات عظيمة ألبومات ألبوم
 أماكن مكان أكناف كنف صور صورة
 أسباب سبب السكينات السكينة شخصيات شخصية
 األعمال العمل بيوت أو أبيات بيت تجليال جليلة
 بابش شاب سموات سماء أراض   أرض

 :ومفردها  الكلمة
 مفردها الكلمة مفردها الكلمة مفردها الكلمة
 المصيف المصايف المعلم المعالم الدراسة الدراسات
 المشتى المشاتى السائح السائحون العبرة العبر
 المدرسة المدارس عمل أعمال سيرة سير

 المستشفى المستشفيات رسالة رسائل العظيم العظماء
 وسيلة وسائل صديق أصدقاء اآلخر اآلخرين

 المواصلة المواصالت فضل أفضال الشخصية الشخصيات
 الكثير الكثيرين أو هذه هذا هؤالء صفحة صفحات
 روح أرواح الهرم االهرام خدمة خدمات
 واجب واجبات المعبد المعابد ثروة ثروات
 فضل أفضال األثر اآلثار خير خيرات

 



 :الكلمة ومضادها 
 مضادها الكلمة مضادها الكلمة امضاده الكلمة
 أعداء أصدقاء الخبيثة الطيبة يكره يهوى
 ظمئوا شربوا يذهب يفد يجهل يتعرف
 تواما عاشوا صباح مساء الحقراء العظماء
 الضوضاء السكينة حزن فرحُ   األخذ العطاء
 الخوف األمان السابق التالى يكره يحب

 هواكر  أحبوا حقيرة عظيمة الصناعية الطبيعية
 بدأ أنهى فوق تحت سماء أرض
 يفتح يغمض نهمل نحافظ أرض سماء
 كهالً  شاًبا القليلين الكثيرين ال نعم
 عبس ابتسم تأخر تقدم سكتت قالت
     انحطاطه رفعته

 تدريبات
أما العبارة غير ( ×)أما العبارة الصحيحة ، وعالمة ( √)ضع عالمة : 1س

 :الصحيحة فيما يأتى 
 )     (                         .                     حب مادة الدراسات االجتماعية ي( أمير) -1
 )     (                  .             ألبوًما جمع فيه صور الحيوانات والطيور ( أمير)صمم  -2
 )     (                            .                 العبر من سير العظماء ( أمير)يستخلص  -3
 )     (                                . األلبوم على والده فسر به ( أمير)ذات صباح عرض  -4
 )     (      .   أعمااًل عظيمة لمصر  بالشخصيات المصرية المهمة التى قدمت( أمير)أعجب  -5
 ( : ب)المعنى المناسب لها فى ( أ)اختر لكل كلمة فى : 2س
 . يفد  –المعالم  –التضحية  –بر الع –يهوى ( أ)
 . العظات  –يحب  –يأتى  –األماكن  –الفداء ( ب)



 ( : ب)الجمع المناسب لها فى ( أ)اختر لكل كلمة فى : 3س
 . شاب  –سبب  –صورة  –تاريخ  –مادة ( أ)
 . أسباب  –تواريخ  –شباب  –مواد  –صور ( ب)

***************************************** 
 ( : ب)المفرد المناسب لها فى ( أ)اختر لكل كلمة فى : 4س
 . المواصالت  –وسائل  –أفضال  –خدمات  –صفحات ( أ)
 . خدمة  –فضل  –المواصلة  –صفحة  –وسيلة ( ب)

***************************************** 
 ( : ب)المضاد المناسب لها فى ( أ)اختر لكل كلمة فى : 5س
 . شاب  –نحافظ  –يفد  – مساء –يهوى ( أ)
 . نهمل  –صباح  –يكره  –كهل  –يذهب (ب)

***************************************** 
 : أجب عن األسئلة اآلتية : 6س
 ؟ ولماذا ؟ ( أمير)يحبها  التيما المادة الدراسية  -1

 ------------------------------------------------------
------------------------------------ ألبوًما ؟( يرأم)لماذا صمم  -2
---------------------------- األلبوم على والده ؟( أمير)ما أثر عرض  -3
 بالشخصيات المصرية المهمة ؟( أمير)لماذا أعجب  -4

 -----------------------------------------------------
 مة بلدها مصر ؟لماذا أحبت الشخصيات المصرية المه -5

 ----------------------------------------------------
 ملك لنا على أرض مصر ؟ هي التيما األشياء   -6

 ----------------------------------------------------
 ما الواجب علينا نحو وطننا ؟  -7

 ---------------------------------------------------



مووادة الدراسووات االجتماعيووة حيووث يتعوورف توواريخ بووالده ، ويسووتخلص العبوور موون ( أميوور)هوووى ي) :7س
 ( . عظماء ، ويتعلم الوفاء ، والعطاء ، والتضحية ، والتعاون مع اآلخرينلسير ا

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتى  -( أ)
 ( يحب –يستخلص  – يكره)          (                   يهوى)معنى  -1
 (األعظم –العظيم  –اعاظم )               (            العظماء)مفرد  -2
 (مواد –مادتون  –مودات )          (                     مادة)جمع  -3
 ( يعلم –يتعلم  –يجهل )                (            يتعرف)مضاد  -4
 .......................... مادة  هيبها أمير ، يح التيالمادة الدراسية : أكمل ( ب)
 من مادة الدراسات االجتماعية ، كما تفهم من العبارة السابقة ؟ ( أمير)ماذا يتعرف ( جو)

 -----------------------------------------------------
 السابقة ؟ العبارة  فيمن مادة الدراسات االجتماعية ، ولم يرد ( أمير)ماذا يتعرف ( د)

 -----------------------------------------------------
 من سير العظماء ؟ ( أمير)ماذا يفيد ( هو)

 -----------------------------------------------------
***************************************** 

 ( : ب)ما يكملها من ( أ)اختر لكل عمود فى : 8س
 (ب) (أ)

 فسر به كثيًرا مادة( أمير)هوى ي
 مصريملك لكل  العبر( أمير)يستخلص 

 الدراسات االجتماعية األلبوم على والده( أمير)عرض 
 من سير العظماء لمدارس والمستشفياتااألهرام و 

***************************************** 
فيها ما قدمتوه للووطن مون  أعجبني: هذه الشخصيات يا أمير ؟ أمير  فيماذا أعجبك : األب ) :9س

ه الشخصيات تورد بعوض ذ، األب  إن ه  ائيقألصدأعمال عظيمة ، وأجد ما أفخر به وأنا أكتب رسائل 
 ( أفضال الوطن عليها

 
 



 : أكمل  1س
 ... ............(...رسائل)ومفرد                     ،( .......................أفخر)معنى  -
 .( ............أصدقاء)ومضاد  –                 . .....................( .الوطن)وجمع  –
 بالشخصيات المصرية المهمة ؟ ( أمير)لماذا أعجب ( ب)

 -----------------------------------------------------
 لوطن ؟لماذا تقدم الشخصيات المصرية أعمااًل عظيمة ل( جو)

 -----------------------------------------------------
جموع  –اسوم إشوارة للمؤنوث  –أداة اسوتفهام  –جموع مؤنوث سوالًما : )استخرج مون الفقورة السوابقة ( د)

 ( .تكسير
--------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------

***************************************** 
 : أدخل كل كلمة مما يأتى فى جملة من تعبيرك : 11س

 (نحافظ –األهرام  –السائحون  –الوطن  –يهوى )
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------

***************************************** 
نعم يا أمير إن بيتوك هوو وطنوك وشوارعك ومدرسوتك وحيوك : هل البيت وطن ؟ األب : أمير ) :11س

 ( . ومحافظتك ، وكل مكان فى مصر ملك لك وأنت ملك له 
 .، ثم أدخل الجمع فى جملة من عندك ( محافظة –درسة م –شارع )هات جمع  -1

-------------------------------------------------------  
 ملك لنا ، كما تفهم من العبارة السابقة ؟  هي التيما األشياء   -2

 -------------------------------------------------------
 العبارة السابقة ؟  فيتعد ملك لنا ، ولم ترد  تيلاأذكر ثالثة من األشياء  -3

 -------------------------------------------------------
***************************************** 



 : أكمل ما يأتى : 12س
 ................................ مادة الدراسات ( أمير)يهوى  -1
 . على والده فسر به كثيًرا ................. ( .......أمير)ذات مساء عرض  -2
 . لنا ...................... إن كل ما تحت سمائنا وفوق أرضنا  -3
صرار يؤدى  في( أمير)بعد أن أنهى األب حديثه اندفع  -4  ....................... عزيمة وا 

***************************************** 
 ( أمير يحب أن نعمل على تقدم وطننا ورفعته بالعمل والمثابرة واإلصرار لذلك يا: األب ) :13س
------------------------------- ( . وطن)، وجمع ( المثابرة)هات معنى  -1
-------------------------------- كيف نعمل على رفعة وتقدم وطننا ؟  -2
---------------------------- بعد سماعه ما قال والده ؟ ( أمير)ماذا فعل  -3

***************************************** 
 (  للوطن منزلة كبيرة عند كل إنسان) :14س

 . هذا الموضوع موضًحا فضل الوطن عليك ، وما يجب عليك أن تقدمه له  فياكتب 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------

 : بين نوع كل جملة من الجمل اآلتية : 15س
------------------------            .الغابة  فييعيش الحيوان المفترس  -1
------------------------            . الحيوان المتوحش يرعى صغاره  -2
------------------------                            . يأكل القرد الموز  -3
 --------------------.               الفيل حيوان ضخم الجسم  -4
  :بين نوع كل جملة مما يأتى ، واذكر ركنيها : 16س
-----------------------                       . البترول ثروة غالية  -1
-----------------------          . يذهب الناس إلى الشواطئ صيًفا  -2
-----------------------           . بروحه عن وطنه  الجندييدافع  -3



 : استفهم عن : 17س
------------------------              . يحبها صديقك  تيلاالهواية  -1
-----------------------               . مكتبته  في التيعدد الكتب  -2
------------------------                        .وقت صالة الفجر  -3
------------------------               . زارك أمس  الذيالصديق  -4

***************************************** 
 : ضع سؤااًل لكل جواب مما يأتى : 18س
------------------------                . ادية شنعم ، قرأت اللوحات اإلر  -1
------------------------           . ال ، ما خالفت يوًما قواعد المرور  -2
-------------------------     .أسير على الرصيف  األيمن من الطريق  -3
  --------------------------            . أذهب إلى الحديقة يوم الجمعة  -4

***************************************** 
 : المثنى ، وبين عالمة إعرابه ، مع ذكر السبب  يأتيعين فيما : 19س
-----------------------               . العمل   فييتعاون الشريكان  -1
-----------------------                 . يبكر العامالن إلى عملهما  -2
-----------------------  . عطلة نصف العام  فياطلعت على كتابين  -3

***************************************** 
 : مثنى مناسًبا ، وبين عالمة إعرابه  يأتيضع مكان النقط فيما : 21س
 . إلى مدرستهما مبكرين ................. ...يذهب  -1
 . صنع األقفاص من الجريد  في.................. يتعاون  -2
 .  أصدقائيمن ............. سلمت على  -3

***************************************** 
 : ضع مكان النقط فيما يأتى مثنى مناسًبا ، تختاره مما بين القوسين : 21س
 ( الشجرتين –الشجرتان )           .             البستان  في............... رت أثم -1
 ( خبرين –خبران .              )سارين ................ المذياع  فيسمعت   -2
 ( صحيفتين –صحيفتان .                       )صباحيتين ............ اطلعت على  -3



 : ، ثم اكتب الجملة صحيحة  يأتيجملة مما كل  فيثن كل مبتدأ : 22س
                             --------------------------------.    عمله  فيالمهندس مخلص  -1
--------------------------------      . النجار يجيد صنع المقاعد  -2

***************************************** 
 :  يأتيكل جملة مما  فيخط  أعرب ما تحته: 23س
                                             ---------------------------       .سارين  خبريناإلذاعة  فيسمعت  -1
--------------------------         . جميلين  ‘عصفورين نظرت إلى  -2
                                    --------------------------.   ينتظرون قدوم القطار  المسافرونوقف  -3
--------------------------        . اللبن واللحوم  الحيواناتنأخذ من  -4

***************************************** 
 : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما تحته خط  : 24س
 (همزة قطع –ألف وصل )                .                 النصيحة  اسمع -1
 ( همزة قطع –ألف وصل .                                ) النادي في ألعب -2
 (همزة قطع –ألف وصل .                              )عن األشرار  ابتعد -3

***************************************** 
 : كر سالًما اجمع األسماء التالية جمع مذ: 25س
 .......: ..........المؤمن  -3  : .................ناجح ال -2  ..............: .....الزائر  -1
 : اجمع األسماء التالية جمع مؤنث سالًما : 26س
 : ..................صديقة  -3    : .................. عالمة  -2   : ...............صفة  -1
 : سماء التالية جمع تكسير سالًما اجمع األ: 26س
 : ...................الرغيف  –3: ..................   الغالف  –2: .............  الجائزة  -1
اجعل الجملة السابقة لجمع الموذكر مورة ولجموع ( الفالح نشيط فى العمل: )27س

 .، وغير ما يلزم  المؤنث مرة أخرى
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------  

 



مصر أنشودة الدن�ا (ش�ر) 
شعر / محمود حسن إسماعیل

 : مقدمة

العرب وقت السلم ووقت الحرب وستظل ملجأ لهم ومناًرا يهديهم  مصر الحبيبة سند كل
ارفة الظالل ولحًنا ومستقبلهم وستظل منبع األبطال وجنة و إلى ما ينفعهم في حاضرهم

. جميالً يسعد النفوس

 ) النص )
الدنيا وأغنية الشعوب أنشودة مصر يا يا

يا كعبة األحرار رن هتاف نصرك في القلوب

يا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب

وطيب شذىباألسرار بين  يا جنة تهدر

وقصيدة الشرق المطهرة الطيوب

 الدروب كلشدي الضياء من الظالم ونوري 

 :معانى الكلمات 
 معناها الكلمة معناها الكلمة
وهو العطر ذو الرائحة ( الطيب)مفردها  الطيوب

الطيبة 
: األنشودة هى الشععر المننعى والعمع   أنشودة

( أغنية)أناشيد والمراد 
 صاح رن حرف للنداء بمعنى أدعو يا

 (الطريق)وهو ( الدرب)المفرد  الدروب (هتافات)صوت عٍال والعم   هتاف
 الطاهرة المطهرة رائحة عميلة طيبة شذى
 (الظالم)النور والمضاد  الضياء (كعبات)والعم  ( مقصد)البيت الحرام والمراد  كعبة

 :الكلمة وعمعها 
 عمعها الكلمة عمعها الكلمة عمعها الكلمة
 هتافات هتاف أغان أغنية أناشيد أنشودة
 هاتأم أم كعبات كعبة الدنا الدنيا
 أنوار نور المطهرات المطهرة عنات عن

-- الظلمات الظالم قصائد قصيدة



 :الكلمة ومفردها 
 مفردها الكلمة مفردها الكلمة مفردها الكلمة
 السر األسرار بطل أبطال الشعب الشعوب
 الطيب الطيوب فنلا الفنون الُحر   األحرار
 الدْرب الدروب الحرب الحروب القلب القلوب

 :لمة ومضادها الك
 عمعها الكلمة عمعها الكلمة عمعها الكلمة
 الضياء الظالم تسكن تهتز العبيد األحرار
 ظالم نور النرب الشرق هزيمة نصر
- -  الظالم الضياء السالم الحروب

 :الشرح 

ععاًبا بك وأنت: يخاطب الشاعر مصر بقوله  الكعبة التي يحج  أنت يا مصر أعمل أغنية تناقلتها الشعوب حًبا لك وا 
إليها األحرار ألنك الوطن الذي ينعب األبطال والعلماء فأنت عنة عامرة بمظاهر العمال والخيرات ثم يتوعه الشاعر 

 .مصر ويطلب منها أن تنهض وتقوم بدورها في إشعاع العلم والثقافة  إلى

 : مالجمظاهر ال

أساليب نداء للتعظيم  : ( يا جنة -األبطال  ا أمي -يا كعبة األحرار _ يا مصر يا أنشودة الحياة )  -1
 . والتنبيه

 . الواسعة تعبير عميل يوضح شهرة مصر:  أنشودة األحرار  -2

 .األحرار تعبير عميل يصور مصر بالكعبة مما يدل على عظمة مصر فهي مقصد:  األحرار يا كعبة  -3

  . الية التي تشنل القلب والوعدانتعبير عميل يبين منزلة مصر الن:  القلوب هتاف نصرك في -4

  . تعبير يؤكد أن مصر منب  البطولة وألبنائها السبق في العلوم والفنون : تكرار يا أم األبطال  -5

  . بالعنة بما فيها من خير وعمال صور مصر:  يا جنة  -6

 . أسلوب أمر غرضه الحث:  (نوري  -شدي  ) -7

 :عبيرات عميلة في النص ت
 أساليب  نداء تفيد التعظيم لمصر ( : يا عن –يا أم األبطال  –يا كعبة  –يا أنشودة  –صر يا م) -1
تعبير عميل يصور مصر بالكعبة ، وها يدل علعى عظمعة مصعر التعي يقصعدها ( : يا كعبة األحرار) -2

 . األحرار اقتداء بها 
 نائها السبق فى العلوم والفنون تعبير يؤكد أن مصر منب  البطولة ، وألب( : يا أم األبطال)تكرار  -3
 . صور مصر بالعن بما فيها من خير وعمال ( : يا عنة) -4

************************************************************* 



 تدريبات
 : قال الشاعر : 1س

 يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب
 يا كعبة األحرار رن هتاف نصرك فى القلوب

 : ر اإلعابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي تاخ:1س
 ( صاح –اقترب  –ضحك )                 (               رن)معنى  -1
 ( الحرير –الُحر   –الحار )                      (       األحرار)مفرد  -2
 ( نهى –نداء  –استفهام :                  )أسلوب ( يا كعبة األحرار)-3
 بم وصف الشاعر مصر فى البيتين ؟ ( ب)

 ------------------------------------------------------
 ؟( يا كعبة األحرار)ما العمال فى قول الشاعر ( عع)

 ------------------------------------------------------
 اكتب البيتين التاليين لهذين البيتين ؟ ( د)

--------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------

************************************************************* 

 :ملة مما يأتي عأمام كل ( خيال –حقيقة )ض  مكان النقط : 2س
 )                    (   .                ر القطن  والقمح صتزرع م -1
 )                    (   .               يسقط المطر فى مصر شتاًء  -2
 )                   (   .          يتمايل النيل بين السهول والوديان  -3
 )                   (  .                     تتفتح األزهار فى الربي   -4
 : هات : 3س
 ( الدروب –الطيوب  –هتاف  –كعبة  –أنشودة : )عنى م -1

 -------------------------------------------------------
 ( قصيد –كعبة  –أغنية  –الدنيا  –أنشدوه : )عم   -2

 -------------------------------------------------------
 ( الطيوب –أبطال  –القلوب  –األحرار  –الشعوب : )مفرد  -3

 -------------------------------------------------------



 ( الظالم –الضياء  -عنة   –الحرب  –نصرك : )مضاد  -4
-------------------------------------------------------   
************************************************************* 

 : 4س
 الفنون ، وأم أبطال الحروبيا أم أبطال 

 تهتز باألسرار بين شذى وطيب ةيا عن
 
 ( ...............عنة: )وعم   ، ( : ............. تهتز)معنى : أكمل ( أ)

 ( .........عنة)ومضاد  –   ( ...........  األسرار)مفرد  -        
 . وصف الشاعر مصر فى البيتين بصفات عدة ، وضح ذلك ( ب)

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------  

 ؟ ( يا أم أبطال)عالم يدل تكرار ( عع)
 -------------------------------------------------------

 البيتان ؟  هذان من قائل هذا النص الذي منه ( د)
 ------------------------------------------------------
************************************************************* 

 : قال الشاعر : 5س
 وقصيدة الشرق المطهرة الطيوب

 شدي الضياء من الظالم ونورى كل الدروب
 ( . الظالم)د ، ومضا( قصيدة)، وعم  ( الدروب)، ومفرد ( شدي)هات معنى ( أ)

 ------------------------------------------------------
 بم وصف الشاعر مصر فى البيت األول ؟ ( ب)

 ------------------------------------------------------
 ماذا طلب الشاعر من مصر في البيت الثاني ؟ ( عع)

 --------------------------------------------------------
************************************************************* 

 
 



 : هات من أبيات النص ما يتفق م  العبارات اآلتية :6س
 . أنت يا مصر عنة عامرة بالخيرات ، ومظاهر العمال  -1

 ------------------------------------------------------
 . ة تننت بها الدنيا أنت يا مصر أعمل أغني -2

 -------------------------------------------------------
 .أنت يا مصر قصيدة ذات معنى عميل  -3

 ------------------------------------------------------
 . أنت يا مصر أم أبطا الفنون وأم أبطال الحروب  -4

 -------------------------------------------------------
  ************************************************************* 

 : لك صديق يعيش في إحدى البالد العربية : 7س
 . اكتب إليه رسالة تحبب إليه فيها زيارة مصر ، بحيث ال تقل الرسالة عن ستة أسطر 

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------

 : وبين عالمة إعرابه استخرج مما يأتي المثنى ، : 8س
          ---------------------------.          ن قصص البطولة قرأت قصتين م -1
   ---------------------------       . يعرى المتنافسان في ملعب النادي  -2 
--------------------------          . استمعت إلى صديقين من أصدقائي  -3
 

************************************************************* 

 : ض  مكان النقط فيما يأتي مثنى مناسًبا ، تختاره مما بين القوسين : 9س
 ( النخلتان–النخلتين .                             )ثمًرا ناضًعا .................... تحمل  -1
 ( صديقين –صديقان )                        .  من أصدقائي ................ سلمت على  -2
 ( صورتين –صورتا .                                  )على حائط الفصل ........ شاهدت  -3
 

*************************************************************    



 : هات عم  التكسير من الكلمات اآلتية : 11س
 (عمل –ظرف  –ب طال –ضابط  –شارع )

 --------------------------------------------------------
   ************************************************************* 

 : هات المفرد من كل عم  مما يأتى : 11س
 (األحرار –الحروب  –األسرار  -روائح   –صحف )

 --------------------------------------------------------
   ************************************************************* 

 :م  تكسير ، وبين عالمة إعرابه ، م  ذكر السبب عض  مكان النقط : 12س
 . فى اختراع كثير من المخترعات ........ نعح  -1
 ............................... ينظف العمال  -2
 ..................ناف  فى  العلم -3

   ************************************************************* 

 : أدخل كل عم  تكسير فى عملة مفيدة ، م  المحافظة على عالمة إعرابه : 13س
 (التالميذ –األدراج  –الكتب )

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------

   ************************************************************* 

 : هات مفرد كل كلمة تحتها خط فيما يأتى ، واكتب العملة مرة ثانية : 14س
  -----------------------------         .  على الشعرة  رالعصافيتنرد  -1
   -----------------------------    . من المعلم  الدروسيسم  التالميذ  -2
-----------------------------                    .الفقراء نعطف على  -3

**********************************************************   *** 

 : أعرب ما تحته خط فى كل عملة مما يأتى : 15س
-----------------------------     . فى المدرسة  األصدقاءسلمت على  -1
-----------------------------      .مسلية من المكتبة  قصًصااشتريت  -2
-----------------------------  . إلى المدارس كل صباح  التالميذيذهب  -3

   ************************************************************* 

 



 : تخير اإلعابة الصحيحة مما بين القوسين لما تحته خط فيما يأتى : 16س
 ( همزة قط  –ألف وصل .                                        ) المتحانينعح المعتهد فى ا -1
 (همزة قط  –ألف وصل )                                          .             باألقالم نكتب  -2
 (همزة قط  –ألف وصل .                                   )لالمتحان أمر ضرورى  االستعداد -3
 (همزة قط  –ألف وصل .                                            )من المؤذن األذاننسم   -4

**************   *********************************************** 

 :اكتب ما يأتى مرة بخط النسخ ، ومرة بخط الرقعة : 17س
   "يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب " 

 
--------------------------------------------------------  

 
 --------------------------------------------------------

 



العلم النافع وت�دم المجتمع 

:عن أبي الدرداء رضي اهلل عنه قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ًما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ إن العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء لم يورثوا ديناًرا والدره) 
 .( بحظ وافر 
: الشرح 

يبرز الحديث مكانة العلماء فهم يأتون بعد األنبياء ألنهم يقومون بهداية البشر إلى ما ينفعهم لذا فإن ما حصل على 

 .العلم فقد نال أفضل شيء

 :معانى الكلمات 
 معناها الكلمة معناها الكلمة
أنهم يقومون بدور األنبياء فى تبليغ شريعة اهلل ( : ورثة األنبياء)لمراد بـوا( وارث)مفردها  ورثة

 .تعالى وهداية الناس إلى ما فيه صالحهم وفالحهم فى الدنيا واآلخرة 
قطعة من الفضة كانت تضرب للتعامل بها  درهم

 (دراهم)بين الناس والجمع 
عمله تستخدم فى التعامل بها بين  دينار

 (نانيرد)الناس والجمع 
 (حظوظ)نصيب والجمع  حظ (ناقص)كامل والمضاد  وافر

 :الكلمة ومفردها 
 مفردها الكلمة مفردها الكلمة مفردها الكلمة
 النبى األنبياء وارث ورثة العالم العلماء

 :الكلمة ومضادها 
 مضادها الكلمة مضادها الكلمة مضادها الكلمة
--  ناقص وافر أعطاه أخذه

:  مظاهر الجمال

 .أسلوب مؤكد بإن وفيه تعظيم لمكانة العلماء  :إن العلماء ورثة األنبياء  – 1
 تضاد يبرز المعنى ويوضحه : ورثوا  –لم يورثوا  – 2
أسلوب مؤكد بإنما فيه تشبيه للعلم بالشيء المادي الذي يورث مثل المال واألرض والبيوت  :إنما ورثوا العلم  – 3
 . 
 .تعبير يبين فضل العلم و أنه المكسب الحقيقي لإلنسان وأفضل ميراث له  :أخذوا بحظ وافر  – 4

 األسئلة 
 ما أفضل ميراث يتسلح به اإلنسان ؟:  1س

 .العلم النافع ** 
 لماذا رفع الحديث من منزلة العلماء ؟:  2س

رشادهم إلى**   .الصالح  ألنهم في المنزلة بعد األنبياء وذلك ألنهم يؤدون دورهم في هداية الخلق وا 



 ؟( أخذ بحظ وافر ) ما الجمال في قوله :  3س

 .تعبير يبين فضل العلم وأنه مكسب حقيقي لإلنسان ** 

 :تعبيرات جميلة فى الحديث 
. تعبير جميل فيه تعظيم لمكانة العلماء ( : العلماء ورثة األنبياء) -1
.تضاد يوضح المعنى ويقويه ( : ورثوا –لم يورثوا ) -2
. تشبيه العلم بشئ مادى يورث مثل المال واألرض والعقارات ( : ا ورثوا العمإنم) -3
تعبير جميل يبرز فضل العلم ، ويبين أنه المكسب  الحقيقى لإلنسان ، وأفضـل( : أخذ بحظ وافر) -4

 .ميراث له هو العلم 

 دريباتت
 :الصحيحة فيما يأتى أما العبارة غير ( ×)أما العبارة الصحيحة ، وعالمة ( √)ضع عالمة : 1س
 (    )                 .  العلماء ورثة  األنبياء  - 2  (   .       )  رثون المال األنبياء يو  -1
 )     (.من العلم فقد نال أفضل شئ  من كان ميراثه -4)     (         .األنبياء يورثون العلم -3
 (    .       ) إن أفضل ما يكتسبه اإلنسان هو المال  -5
: هات ما يأتى : 2س
(وافر –حظ  –ورثة )معنى  -1

 --------------------------------------------------------
(األنبياء –ورثة  –العلماء : )مفرد  -2

------------------------------------------------------- 
(حظ –العلم  –درهم  –دينار : )جمع  -3

 -------------------------------------------------------
------------------------------------------- (أخذ)مضاد  -5

*********************************************************** 
ــدرداء : 3س ــى ال ــه  –عــن أب ــال  –رضــى اهلل عن ــه ق ــة )يقــول ( ص)ســمعت رســول اهلل : أن إن العلمــاء ورث
نما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافراألن ن األنبياء لم يرثوا ديناًرا وال درهًما ، وا  ( . بياء ، وا 
، ( .......... العلماء)، ومفرد ( ........ ورثة)معنى : أكمل  -1

 ( ............وافر)، ومضاد ( .......... دينار)وجمع           
---------------------  لحديث الشريف ؟من ورثة األنبياء ، كما تفهم من ا -2



ما منزلة العلماء ، كما تفهم من الحديث الشريف ؟ ولماذا ؟ -3
 ------------------------------------------------------

ما العلم المقصود فى الحديث الشريف ؟ -4
 ------------------------------------------------------

( . العلماء ورثة األنبياء( )ص)مال فى قول الرسول ما الج -5
 --------------------------------------------------------
*********************************************************** 

اكتــب فــى هــا الموضــو  موضــًحا فوالــد العلــم النــافع ( للعلــم النــافع أثــر كبيــر فــى حيــاة النــاس: ) 4س
. نسان وللمجتمعات لإل 

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------

: أكمل الحديث الشريف التالى ، مستعيًنا بالكلمات التى بين القوسين : 5س
 (ديناًرا –ورثة  –العلم )

إن العلمــــاء )يقــــول ( ص)أنــــه قــــال ســــمعت رســــول اهلل  –رضــــى اهلل عنــــه  –عــــن أبــــى الــــدرداء 
ــــــاء ................  ن األنبي ــــــاء ، وا  ــــــوا األبي ــــــم يرث ــــــوا .................. ل ــــــا ورث نم ــــــًا، وا  وال درهم
( . ، فمن أخذه أخ بحظ وافر............... 

ما دور األنبياء نحو الناس ؟ -2
 --------------------------------------------------------

 ( .أخذ بحظ وافر –إنما ورثوا العلم ( )ص)ما الجمال فى قول رسول اهلل  -3
 --------------------------------------------------------

-----------------------------        .راوى هذا الحديث الشريف ؟ من -4
ماذا نتعلم فى هذا الحديث الشريف ؟ -5

 --------------------------------------------------------
*********************************************************** 



 : ضع مكان النقط فيما يأتى مثنى مناسًبا ، وبين عالمة إعرابه : 6س
 . فى استذكار دروسهما ...................... يتعاون  -1
 .......................... يسير اإلنسان على  -2
 . مسليتين ......................... قرأت  -3

*********************************************************** 
 : عين فى كل مما يأتى  المثنى ، وبين عالمة إعرابه : 7س
--------------------------       . يتبارى الالعبان فى حلقة المالكمة  -1
--------------------------       . قدمت المدرسة الجوالز للمتسابقين  -2
--------------------------              . رحيب استقبلت الصديقين بت -3

*********************************************************** 
 : اجمع األسماء التالية جمع مذكر سالًما : 8س

 (الصانع –البالع  –المسافر  –المهندس  –الناجح )
 -----------------------------------------------------

*********************************************************** 
 

 : اجمع األسماء  التالية جمع تكسير : 9س
 (الطعام –الحجرة  –النافذة  –الشجرة  –العلم )

 --------------------------------------------------------
*********************************************************** 

 . اجعل الجملة السابقة لجمع المذكر ، ولجمع المؤنث ، وغير ما يلزم ( : الفالح مجتهد فى عمله: )10س
--------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------

*********************************************************** 
 : ثن كل مبتدأ فيما يأتى ، واكتب الجملة صحيحة : 11س
------------------------------------ .            النخلة مثمرة  -1
--------------------------------------          . الشباك مفتوح  -2

*********************************************************** 
 



 : اجعل كل مثنى فيما يأتى  ، مرة مرفوًعا ، ومرة مجروًرا ، فى جملتين : 21س
 (الفريقان –النخلتان  –المجتهدان )

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------
*********************************************************** 

 : اجعل الجمل اآلتية فى صيغة الجمع : 31س
---------------------------------             . يشتهر العالم بالصبر  -1
  --------------------------------               . يجنى الفالح القطن  -2
-------------------------------           . تهتم األم برعاية أوالدها  -3

*********************************************************** 
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما تحته خط  : 41س
 ( همز قطع –لف وصل أ.                                 ) لالمتحاناستعد التلميذ  -1
 (همز قطع –ألف وصل )            .                       يحب أكل الموز  أحمد -2
 (همز قطع –ألف وصل )          .                        من األكل مضر  اإلكثار -3
 (همز قطع –ألف وصل )        .                     فى طلب العلم مفيد  االجتهاد -4
 : هات جمع التكسير من الكلمات التالية : 51س

 (الجهاز –عصفور  –صحيفة  –القالد  –األديب )
 ------------------------------------------------------
*********************************************************** 

 : أعرب ما تحته خط فيما يأتى : 16س
----------------------------       . الشمس والهواء  إلدخال النافذفتحت  -1
----------------------------            . فوق المالدة  أطباًقاوضعت األم  -2
----------------------------        . فى المدرسة  األصدقاءسلمت على   -3

*********************************************************** 
 : هات جمع  المذكر السالم من كل كلمة مما يأتى : 17س

 (العامل –الالعب  –المهندس  –الفالح )
 -------------------------------------------------------



 : رابه عين كل جمع مذكر سالم ، وبين موقعه ، وعالمة إع: 18س
----------------------------                  . يقيم المهندسون الجسور  -1
----------------------------     . يتعاون الفالحون فى جنى محصوالتهم  -2
----------------------------       . ودعنا المسافرين ألداء فريضة الحج  -4
----------------------------           .اء يحتفل الجيش بالمحاربين القدم -5

*********************************************************** 
 :ر سالًما تختاره مما بين القوسين ا مذكضع مكان النقط جمع: 19س

 (المسلمون –المنافقين  –المجاهدين )
 .  بين الصفا والمروة....................... فى الحج يسعى  -1
 . فى سبيله .............................. يثبت اهلل  -2
 ........................... ابتعد عن  -3

*********************************************************** 
 : مذكر سالًما ، وبين عالمة إعرابه ، مع ذكر السبب  اضع مكان النقط جمع: 02س
 . وراء اإلمام فى خشو  .... ..............يقف  -1
 . فى أقوالهم وأفعالهم ...................... يرضى اهلل عن  -2
 . فى المطار ............ ودعنا  -3
 . على الفقراء والمساكين ....... يعطف  -4
 .فى المسابقات ..................... نقدم الجوالز لـ  -5

*********************************************************** 
 :أدخل كل جمع مذكر سالم فى جملة ، مع المحافظة على عالمة  إعرابه : 21س

 (الظالمين –الفالحين  –المؤمنون )
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------
*********************************************************** 

 : اجعل كل كلمة تحتها خط فيما يأتى ، جمع مذكر ساًما : 22س
--------------------                       . عمل لفى موقع ا المهندسوقف  -1
 ---------------------    . أصدقاله اء على أسرار من األصدقالمخلص يحافظ  -2



--------------------                                   . القطن  الفالحيزر   -3
--------------------                        . بأشجار البستان  البستانىيهتم  -4

*********************************************************** 
 : هات مفرد كل كلمة تحتها خط فيما يأتى : 32س
--------------------                  . فى كشف مختر  جديد  المصريوننجح  -1
--------------------                       . األبقار والجاموس  الفالحونيربى  -2
-------------------                                . بالنجاح  الناجحونيفرح  -3
--------------------                                  . الجوالز  المتفوقوننال  -4

*********************************************************** 
 : اكتب بخطى النسخ والرقعة ما يأتى : 42س

   "تكرم الدولة النابغين من العلماء " 
 

--------------------------------------------------------    
 

 --------------------------------------------------------



الكهر�اء فى ح�اتنا 

 :معانى الكلمات 
 معناها الكلمة معناها الكلمة
 عجب تعجب صحب اصطحب
 (ثنى)خالل ، والمفرد  أثناء الذهاب التوجه
الشئئا المربئئئوب فيئئئه يتسئئابا  ليئئئه النئئئاس  الفرصة استغل انتهز

 (الفرص)والجمع 
 يكلم يحدث بدأ أخذ

ال بنئئئئئئئئئئى 
 عنها

تعتمئئئئئئئئئئئئئد  ناء عنهاال استغ: المقصود
 على

 تستند على

 يستعملها يستخدمها (عمل)المقصود  جراء
 يمنع يعوا تتحرك تدار
 يحرك ويجذب يستثير تكلم تحدث
 تنافس انبرى ألقى طرح
 البقاء بال عمل تعطل شدة الفرح أو النشاط المرح

 فهم  دراك سر بها أعجب بها
 االبتعاد عن تجنب شجعهم حثهم
يجعئئئل اانسئئئان مشئئئر  كئئئا مئئئا  مخاطر

 على الهالك
 ذهب توجه

 رجعت فعادت
 :الكلمة وجمعها 
 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة
-اأُلسر  األسرة معلمون ُمعلم

 األسرات
 األسئلة السؤال

 المدارس المدرسة مدد مدة معامل معمل
 الكمبيوترات الكمبيوتر أسابيع أسبوع الثالجات الثالجة
 المشاهدالت المشاهدة أجواء جو الغساالت لةالغسا



 التيارات التيار األقوال القول المكاوى المكواة
 الفرص الفرصة  جابات  جابة المدافا المدفأة
 األبيات-البيوت البيت أصدقاء صديا السخانات السخان

 المستشفيات المستشفى نوافذ نافذة عمليات عملية
 الشوارع الشارع العمال العامل األطباء الطبيب
 المصانع المصنع فصول فصل الحركات الحركة
 المصابيح المصباح المنزليات المنزلية مخترعون مخترع

 :الكلمة ومفردها 
 مفردهاالكلمة  مفردهاالكلمة  مفردهاالكلمة 
 درجة درجات الجهاز األجهزة العلم العلوم
 المروحة المراوح فرد أفراد تلميذ تالميذ
 السخان السخانات العملية العمليات الوسيطة ئطالوسا
 ااجابة ااجابات اآللة اآلالت جهاز أجهزة
 ثنى أثناء الشركة الشركات الصورة الصور
-- --  المصنع المصانع

 :الكلمة ومضادها 
 مضادها الكلمة مضادها الكلمة مضادها الكلمة
 سؤال  جابة الحزن المرحوق  جلس
 عدو صديا فأقلوا وافأكثر خل  أمام
 سكت قال تشغيل تعطل اتصل انقطع
 يسكتون يتحدثون البرودة الحرارةتوق  ُتدار
 يبكون يضحكون الشتاءالصي  السكون الحركة
ا جميالا  الحرارة البرودة نهاراا ليالا   قبيحا
 سوء حسنالصي  الشتاء سكت تحدث
 بكى ضحك ستعمل ستتعطل السابا التالى
 ذهبوا عادوا ستعملستتوق  وصل انقطع
 حزين مسرور األسئلة ااجابات يسألون يجيبون



 تدريبات
: أجب عن السؤال اآلتى : 1س
----------------------------- لى أين اصطحب معلم العلوم تالميذه ؟ -1
ماذا شاهد التالميذ فى أجهزة  الكمبيوتر ؟ وماذا حدث بعد ذلك ؟ -2

 --------------------------------------------------------
أذكر ثالثة أمثلة ألماكن ال نستغنى فيها عن الكهرباء ؟ -3

 --------------------------------------------------------
يحدث  ذا انقطع التيار الكهربائى ؟ ماذا -4

 -------------------------------------------------------
( : ب)مرادفها المناسب فى ( أ)ت لكل كلمة فى ها: 2س
. دراك  –انبرى  –يستنير  – نجاز  –انتهز  -1
.تنافس  –استغل  –تمام   –فهم  –يحرك  -2

********************** 
( : ب)مفردها المناسب فى ( أ)ى فكلمة هات لكل : 3س
.ااجابات  –الشركات  –اآلالت  –أفراد  –األجهزة  -1
.اآللة  –فرد  –لشركة ا –الجهاز  –ااجابة  -2

********************** 
 ( :ب)مضادها المناسب فى ( أ)هات لكل كلمة فى : 4س
.الحرارة  –المرح  –الحركة  –ليالا  –جلس  -1
ا  –السكون  –البرودة  -2 .الحزن  –وق   –صباحا

********************** 
جلئئس التالميئئذ أمئئام أجهئئزة الكمبيئئوتر يشئئاهدون  بعئئث الصئئور  وفئئى أثنئئاء انئئدماجهم فئئى : "5س

التيئئار الكهربئئائى ، فئئانتهز المعلئئم هئئذه الفرصئئة ،وأخئئذ يحئئدث التالميئئذ عئئن الكهربئئاء  المشئئاهدة انقطئئع
" . ،فهى ال بنى عنها فى البيت أو المستشفى أو المدرسة أو الشارع أو المصنع 

 :اختر ااجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتى  -أ
 ( اقترب –استغل  –ابتعد )(انتهز)معنى  -1
( الفرص –الفروصات  –األفراص (   )الفرصة)جمع  -2
( الصورة –الصار  –األصور (   )الصور)مفرد  -3



 ( تحت –خل   –فوا (                                       )أمام)مضاد  -4
 ما الذى شاهده التالميذ فى أجهزة الكمبيوتر ؟  -ب
 ماذا حدث فى أثناء اندماج التالميذ فى مشاهدة أجهزة الكمبيوتر ؟ -جئ
 .أذكر ثالثة من األماكن ال نستغنى فيها عن الكهرباء " الكهرباء ال بنى عنها" -د
 .ضع عنواناا مناسباا للفقرة السابقة  -هئ
كلمة بها همزة قطئع  –كلمة بها أل  وصل  –حرفاا  –فعالا  –فاعالا : )بقة استخرج من الفقرة السا -و
 ( .جمع تكسير –

********************** 
 :أما العبارة بير الصحيحة فيما يأتى ( ×)أما العبارة الصحيحة ، وعالمة ( √)ضع عالمة : 6س
 (        )              .                      سة ه  لى حديقة المدر 8اصطحب معلم العلوم تالميذ -1
 )         (                                       .            جلس التالميذ أمام أجهزة الكمبيوتر  -2

 )         (                                       حدث المعلم التالميذ عن الكهرباء                 -3
 )         (                                             .     كل األجهزة المنزلية تعمل بالكهرباء  -4
 )         (       .                       ال يعوا انقطاع التيار الكهربائى الحركة فى الشارع ليالا  -5

********************** 
مئئاذا يحئئدث  ذا انقطئئع التيئئار : لكئئى يسئئتثير المعلئئم انتبئئاه التالميئئذ طئئرح علئئيهم السئئؤال التئئالى : "7س

 " .الكهربائى لمدة أسبوع 
 ، ثم أدخل ما تأتى به فى جمل من عندك ( التالميذ)، ومفرد ( السؤال)، وجمع ( يستثير)معنى : هات  -1

 -----------------------------------------------------------
----------------------------- ماذا فعل المعلم ليستثير انتباه التالميذ ؟ -2
 بم أجاب التالميذ المعلم عن السؤال الوارد فى الفقرة السابقة ؟ -3

 -------------------------------------------------------
------------------------------------ .ضع عنواناا للفقرة السابقة  -4
 ( .كلمة بها همزة قطع –كلمة ببها أل  وصل  –أداة استفهام : )استخرج من الفقرة السابقة  -5

 -------------------------------------------------------
********************** 

 :استخرج مما يأتى المثنى ، وبين عالمة  عرابه : 8س
-------------------------------- .قصتين من القصص الدينى  –قرأت  -1



---------------------------------- .يجرى الالعبان فى ملعب النادى  -2
  ---------------------------------.استمعت  لى زميلين من زمالئى  -3

********************** 
 :ضع مكان النقط فيما يأتى مثنى مناسباا ، تختاره مما بين القوسين : 9س
ا ثمراا ن... ....................تحمل  -1  (الشجرتان –الشجرتين )    .                   اضجا
 (صديقين –صديقان ).                       ئى من أصدقا................. سلمت على  -2
 (قطتين –قطتان )   .                       شارع فى ال...................... شاهدت  -3

********************** 
 :خط فيما يأتى ، جمع مذكر سالماا اجعل كل كلمة تحتها : 11س
--------------------------------- . الصالة فى أوقاتها  المسلميؤدى  -1
------------------------------------- .فى الحقل  المزارعيعمل  -2
------------------------------- .من السفر فى المطار  القادمنستقبل  -3

********************** 
 :فيما يأتى  أعرب ما تحته خط: 11س
------------------------------------ . الجوائز  المتفوقونينال  -1
------------------------------- .فى  نجاز أعمالهم  المخلصيننشكر  -2
----------------------------- . كل عام  للمتفوقينتقدم مدرستنا الجوائز  -3

********************** 
 :مما يأتى ، ثم أدخل الجمع فى جملة مفيدة  هات جمع المؤنث السالم من كل كلمة: 12س

 (فالحة –مهندسة  –أم  –طبيبة )
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------  

********************** 
 



فئى فصئئل الربيئئع ، تشئرا الشئئمس ، ويعتئئدل الجئو ، وتئئرا فيئئه النسئمات العطئئرة ، فيمتلئئا : : 13س
الجو بالروائح الطيبة ، كما تتفتح الزهرات ، وتغرد الطيور ، ويبتهج الناس ، ويخرجون  لى المتنزهات 

 " .مسرورين 
-------------------------------- . ربيع أذكر مظهرين من مظاهر ال -1
 .استخرج كل جمع مؤنث سالم فى العبارة ، واذكر عالمة  عرابه  -2

-------------------------------------------------------  
********************** 

 :عين كل جمع مؤنث سالم فيما يأتى ، وبين موقعه ، وعالمة  عرابه : 14س
------------------------------- . سهرت الممرضات على راحة المرضى -1
--------------------------------- .سمعت المذيعات يذعن أنباء العالم  -2
  --------------------------------.تحتفل األسرة بالمناسبات السعيدة  -3

********************** 
 :ضع مكان النقط جمع مؤنث سالماا مناسباا ، وبين عالمة  عرابه ، مع ذكر السبب : 15س
 . فى المصانع  لى أعمالهن .................................... تبكر  -1
 . فى أقوالهن ................................... نحترم  -2
 .فى جائزة القراءة ....................... أثنت المعلمة على  -3
 .فى عمل الخير ................................... تتسابا  -4

********************** 
 :أدخل كل جمع مؤنث سالم فى جملة ، مع المحافظة على عالمة  عرابه  :16س

 (الطبيبات –الفالحات  –المحسنات )
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------  

********************** 
 : اجعل كل كلمة تحتها خط فيما يأتى ، جمع مؤنث سالماا : 17س
--------------------------------- .طابور الصباح  المعلمةحضرت  -1
------------------------------ .عن األسئلة فى الفصل  التلميذةأجابت  -2
---------------------------------------- .المرضى  الطبيبةتعالج  -3



  -------------------------------. األم فى أعمال البيت  الفتاةتعاون  -4
********************** 

 :هات مفرد كل كلمة تحتها خط فيما يأتى : 18س
-------------------------------- .األبناء  األمهاتترعى  -1
--------------------------- . فى رعاية المرضى  الممرضاتتساعد  -2
------------------------------- . فى جمع القطن  الحاتالفتعاون  -3

********************** 
 :أعرب ما تحته خط فيما يأتى : 19س
------------------------ .حفالت  تقام لهن فى  المثاليات  األمهاتنكرم  -1
--------------------------------- .  المطارهبطت الطائرات فى  -2
---------------------------------------- . المهذباتيحب الناس  -3
------------------------------------ .بالتلميذات  المعلماتتهتم  -4

********************** 
 
 :اكتب بخطى النسخ والرقعة ما يأتى : 21س

 "للكهرباء فوائد كثيرة فى حياتنا " 
-------------------------------------------------------  

 
 --------------------------------------------------------

 
 
 
 

 



ٓؼب٠ٗ أُلوكاد

 أُؼــب٢ُ ٛــو٣ن 

 : ٓولٓخ

ٚرحم١ك اٌرفب١٘خ ٚ٘اا ٠فرع ػٍٝ ؽبٌت   اٌؼٍُ ضج١ً اٌٙ ٜ ٚٚض١ٍخ اٌرلٟ

. ٌٟ وٟ ٠ٕبي أػٍٝ ِىبٔخأْ ٠وزٙ  ٠ٚٛاظت فٟ ؽٍجٗ ٠ٚطٙر ا١ٌٍب اٌؼٍُ

( اُ٘ٔ )

كبُؼِْ أٛلٟ ٍجـ٤ـــال ئٕ ً٘ذ رجـ٢ أُؼب٢ُ 

ٝاِٛجٚ كًٛوا ٛـ٣ٞــال  ٝاظت ػ٤ِــٚ ٓــغــًلا

رــوم أُوبّ اُغـ٤ِـال ًٖ ثبُؼِــّٞ ُٝـًٞػـب 

رِن اُغياء اُغـ٤ٔـال ٝأرؼـت اُ٘لـٌ ك٤ـٜب

٣ب ٖٓ ٣وّٝ اُلفــٞال ٔــغـل ثــبةاُؼـِـْ ُِ

٣َٜٝو ا٤َُِ اُط٣ٞال ٝاُؾو ُِٔغل ٣َؼ٠

ثبُغل ُـ٤ـالً ٛـــ٣ٞــالً  ُٞال اُؼال ٓب ٍٜوٗب

عٔؼٜبأٌُِخٓٚبكٛبأٌُِخ ٓؼ٘بٛبأٌُِخ

اُؼِّٞاُؼِْرزوىرجـ٢ رو٣لرجـ٢

أُؼب٠ُ
اُْوف،ّ : 

أُؼالح
ٍجٍَج٤َاُغَٜاُؼِْ

كٛٞه كٛو أَٙأٛلٟٛلا٣خ أًضوأٛلٟ

األعالءاُغ٤َِه٤ًٖوا٣ٞٛالٛو٣نٍج٤ال

األٗلٌاُ٘لٌاٗوطغ ػٖٝاظتاٍزٔوٝاظت

اُغياءاداُغياءًَٞالً ٓغًلآغزًٜلآغًلا

األٓغبكأُغلاروًٚاِٛجٚاثؾش ػ٘ٚاِٛجٚ

األؽواهاُؾوأهاػأرؼتىًٓ٘بكًٛوا

ًٛبًبًُٝٞػبّل٣ل اُزؼِنًُٝٞػب ا٤ُِب٢ُا٤َُِه

ر٘يٍرومرَٔٞٝرؼِٞروم

اُقوٝطاُلفٍٞأُ٘يُخأُوبّ

اُؾو٤واُغ٤َِاُؼظ٤ْاُغ٤َِ

7



 جًؼٓب انكهًخ يضبدْب انكهًخ يؼُبْب انكهًخ

رلولرِنر٘بٍرِن

اُؼجلاُؾواألعواُغياء

اُوج٤ؼاُغ٤َٔاُؾَٖاُغ٤َٔ

اُؾوبهحأُغلاُْوفأُغل

٣٘ب٣َّٜو٣طِت٣وّٝ

اُٜ٘بها٣٢ْٔ٣َ٤َُِؼ٠

اُؾوبهحاُُؼالػِٞ أُ٘يُخاُؼال

اٌََُاُغلاإلعزٜبكاُغل

رؼو٣ق ثبُْبػو:

ب ، 1871ِحّ  ػج  اٌّطٍت شبػر ِظرٞ، ٌٚ  ثطٛ٘بط ضٕخ  ِ رضا َ ٚرؼٍُ ثبألز٘ر ، ٚػًّ

َ .1931ٚشبرن فٟ اٌحروخ اٌٛؽ١ٕخ ،ٚرٛفٟ ضٕخ 

:  اُْوػ

٠ ػٛ اٌشبػر إٌٝ اٌو  ٚاالجزٙبا فٟ ؽٍت اٌؼٍُ ألٔٗ اٌطج١ً اٌظح١ح ٌزحم١ك اٌّو  ٚاٌشرف ٌىً

ًٍِ ٚفٟ ج١ّغ ِراثً ػّرٖ ألٔٗ ال ٠حظٝ  ب اْٚ ّا إٔطبْ ٚػٍٝ اإلٔطبْ أْ ٠وزٙ  فٟ ؽٍجٗ اائ

ت اٌؼٍُثّٕسٌخ ػب١ٌخ إال ِٓ وبْ ػٍٝ ارجخ ِٓ اٌؼٍُ ٌُٚ ٠حمك ذٌه إال ثبٌو  ٚاٌّضبثرح ػٍٝ ؽٍ

ٚػ َ اإللزظبر ػٍٝ 

٠ٚىْٛ ضج١ٍٗ إٌٝ  ٚضٙر ا١ٌٍبٌٟ ٚػٕ ئا ٠طزط١غ اإلٔطبْ أْ ٠حمك ٘ فٗ إٌّشٛاػٍُ ٚاث  فمؾ 

 . اٌحر٠خ

ٓظبٛو اُغٔبٍ :

: رؼج١ر ٠ظٛر اٌؼٍُ ثبٌطر٠ك اٌاٞ ٠ط١ر ف١ٗ اإلٔطبْ . اُؼِْ أٛلٟ ٍج٤ال – 1

: أِراْ ٌٍٕظح ٚاإلرشبا . ٝاظت ػ٤ِٚ ـ اِٛت – 2

: رؼج١ر ج١ًّ ٠ٛػح االضزّرار٠خ ٚاإللجبي اٌ ائُ ػٍٝ ؽٍت اٌؼٍُ . ٝاظت ػ٢ِ– 3

: وٍّخ ر ي ػٍٝ ش ح اٌحرص ػٍٝ ؽٍت اٌؼٍُ . ًُٝٞػب– 4

: رؼج١ر ج١ًّ ٠ج١ٓ أْ اٌؼٍُ ٘ٛ اٌاٞ ٠حمك ؽّٛح اإلٔطبْ ِٚىبٔزٗ . روه٠ أُوبّ اُغ٤ِال – 5

. : أِر ٌٍحش ػٍٝ اٌو  ٚاالجزٙبا أرؼت اُ٘لٌ – 6

: رشج١ٗ اٌّو  ثج١ذ ٚاٌؼٍُ ثبة ٘اا اٌج١ذ . اُؼِْ ُِٔغل ثبة – 7



األٍئِخ 

: رؼج١ر ج١ًّ ٠ج١ٓ أْ اٌؼما ٚاٌشرف ٘ ف وً إٔطبْ . ُٞال اُؼال ٓب ٍٜوٗب – 8

ثْ ٕٞه اُْبػو اُؼِْ ك٢ اُج٤ذ األٍٝ؟ -ًٔ

ٚي ثأٔٗ أوضر اٌطرق ٘ ا٠خ.ط( طٛر اٌشبػر اٌؼٍُ فٟ اٌج١ذ األ  

ٖٓ اُن١ ٣َؼ٠ ُِٔغل؟ -ًٕ

 ط(اإلٔطبْ اٌحر ٘ٛاٌاٞ ٠طؼٝ ٌٍّو 

ٓبما ٣ؾلس ػ٘لٓب رزؼت ك٢ ِٛت اُؼِْ؟ -ًٖ

 ط( ػٕ ِب ٠زؼت اإلٔطبْ فٟ ؽٍت اٌؼٍُ ٠سااا إٌفغ اٌاٞ ٠ؼٛا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ اٌّوزّغ.

ٓب أٗٞاع اُؼِّٞ اُز٢ ٣ٌٖٔ إ ٗطِجٜب؟ -ًٗ

اٌزوبرح ( –اٌطت  –إٌٙ ضخ  –اٌف١س٠بء  –اٌزٟ ٠ّىٓ اْ ٔطٍجٙب : اٌى١ّ١بء ط( أٔٛاع اٌؼٍَٛ   

ٓب أكَٚ ّئ َٜٗو ٖٓ أعِٚ؟ -ً٘

٘ٛ ؽٍت اٌؼٍُ.  ط(أفؼً شئ ٔطٙر ِٓ أجٍٗ

ٓب أكَٚ ث٤ذ ٣لفِٚ اإلَٗبٕ؟ -ًٙ

٘ٛ ث١ذ اٌّو  ٚثبثٗ اٌؼٍُ.  ط( أفؼً ث١ذ ٠ خٍٗ اإلٔطبْ

بة(؟ٓب اُغٔبٍ ك٢ هُٞٚ )اُؼِْ ُِٔغل ث -7ً

 ط( اٌوّبي فٟ لٌٛٗ )اٌؼٍُ ٌٍّو  ثبة( : رظ٠ٛر ٌٍّو  ثج١ذ ٚاٌؼٍُ ثبة ٘اا اٌج١ذ.

ٓب اُغٔبٍ ك٢ هٍٞ)اِٛجٚ كًٛوا ٣ٞٛال(؟ -8ً

ا ؽ٠ٛما(: رؼج١ر ج١ًّ ٠ ي ػٍٝ أْ ؽٍت اٌؼٍُ ال ٠زٛل  ػٕ  زِٓ ط(  اٌوّبي فٟ لٛي)اؽٍجٗ ا٘را

ب. ّا ِؼ١ٓ ٠ٚطزّر اائ



االعتدال في اإلنفاق
مقدمة : اإلنفاق في سبیل هللا من أعمال الخیر التي تزید من الروابط االجتماعیة بین الناس لذلك 

 .حث اإلسالم على االلتزام باإلنفاق في مساره الصحيح واالعتدال فيه وعدم التبذير أو التقتير 

 (لنصا)

َياِطيِن { 62}َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َواَل ُتَبذِّْر َتْبِذيرا  "  ِإنَّ اْلُمَبذِِّريَن َكاُنوْا ِإْخَواَن الشَّ
ْيَطاُن ِلَربِِّه َكفُورا   مَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغاء َرْحَمٍة مِّن رَّ { 62}َوَكاَن الشَّ بَِّك َتْرُجوَها َفُقل لَُّهْم َقْوال  َواِ 

ِإنَّ { 62}َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغلُوَلة  ِإَلى ُعُنِقَك َواَل َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َملُوما  مَّْحُسورا  { 62}مَّْيُسورا  
ْزَق ِلَمن َيَشاُء َوَيْقِدُر ِإنَُّه َكاَن ِبِعَبادِ   " {03}ِه َخِبيرا  َبِصيرا  َربََّك َيْبُسُط الرِّ

 :معانى الكلمات 
 معناها الكلمة معناها الكلمة

وآت ذا القربىىىىىىىىىىىىىىىىى  وأعط وآت
 حقه

وأعىىىىىىط القريىىىىىى  حقىىىىىىه ا قىىىىىىىر  
فىىا قر  مىىن البىىىر وصىىلة الىىىرحم 

 وحسن المعاملة
المسىىىىىافر الىىىىىذ  انقطىىىىى  بىىىىىه  ابن السبيل

 الطريق والذ  ال مال معه
تسىىرف فىىىى المىىال بغيىىىر حسىىىا  تبذر

 ال يفيدفيما 
أمثىىالهم فىىى الشىىر وفىىى حكمهىىم  إخوان الشياطين المسرفين فيما ال يفيد المبذرين

 وعلى طريقتهم
إن تبتعىىىىىىد وتتخىىىىىىل عىىىىىىن ذ   إما تعرضن

القربىىىىىىىىى والمسىىىىىىىىىكين وابىىىىىىىىىن 
 السبيل

 انتظار الرزق ابتغاء رحمة

قىىوال  لين ىىا تطيىىى  بىىه نفوسىىىهم  قوال  ميسور ا
ا تطمئن به قلوبهم  ووعد 

 وال تجعىىىىىىىىىل يىىىىىىىىىىدك
 مغلولة

 ال تمسك يدك عن اإلنفاق

وال تبسىىىىىطها 
 كل البسط

ا وال تتجاوز الحد فى اإلنفاق ا ملوم   نادم 

ا محسور ا  يعطى عطاء  كثير ا يبسط الرزق مغموم 
 يضيق يقدر



 :الكلمة وجمعها 
 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة
 أعناق عنق الشياطين الشيطان ذو  ذا
 ملومون ملوم رحمات مةرح حقوق حق

 محسورون محسور أقوال قول المساكين المسكين
 ا رزاق الرزق ميسورون ميسور أبناء ابن

- -  أيد يد السبل السبيل
 :الكلمة ومفردها 

 مفردها الكلمة مفردها الكلمة مفردها الكلمة
 أخ إخوان الشيطان الشياطين المبذر المبذرين
- - - -  عبده عباده

 :ة ومضادها الكلم
 مضادها الكلمة مضادها الكلمة مضادها الكلمة
 تقف تقعد قسوة رحمة خذ آت
ا محسور ا اسكت قل تقتر ُتبذر  منشرح 
 يقبض يبسط صعب ا ميسور ا مؤمن ا كفور ا
 يوس  يقدر تقبضها تبسطها تقربن تعرضن

 :الشرح 

سبيل كما ينهانا عن التبذير ويصور يأمرنا اهلل بصلة ا رحام والتصدق على المساكين وأبناء ال
المبذرين بالشياطين ويج  معاملة السائل معاملة حسنة وتنهانا اآليات عن البخل وتصور من يبخل 
بالذي ربطت يداه إلى عنقه ، ويج  على اإلنسان عدم اإلفراط حتى ال يندم على ذلك ، واهلل يعطي 

 .لمن يشاء ويضيق على من يشاء 
 :اآليات الكريمة تعبيرات جميلة فى 

أسىىلو  أمىىر للنصىىث والحىإل علىىى اإلنفىىاق علىىى ( : وآت ذا القربىى حقىىه والمسىىكين وابىىن السىبيل) -1
 .ا قار  والفقراء وابن السبيل 

 .أسلو  نهى للتحذير من إنفاق المال فى غير حق ( : وال تبذر تبذير ا) -6
الىىىذ  ينفىىق مالىىىه فىىى غيىىىر حىىىق  تعبيىىر جميىىىل يصىىور( : إن المبىىذرين كىىىانوا إخىىوان الشىىىياطين) -0

 .بالشيطان 



ا) -4  .تحذير من متابعة الشيطان والتشبه به فى الفساد ( : وكان الشيطان لربه كفرو 
 .أمر للحإل على اللين فى القول وحسن المعاملة ( : فقل لهم قوال  ميسور ا) -5
ت يىده إلىى عنقىه فى  تعبير جميل يصور مىن يبخىل بمىن ربطى( : وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) -2

 .يحركها 
 .نهى للتحذير من اإلفراط فى اإلنفاق ( : وال تبسطها كل البسط) -2
 .تضادد يوضث المعنى ويقويه ( : يقدر –يبسط ) -2

 تدريبات

 ( وىت ذ  الققربى حقه والمسكين وابن السبيل وال تبذر تبذير ا)قال اهلل تعالى : 1س
 .............( ..تبذر)، ومضاد ....... .( ...المسكين)،وجم  ............(آت)معنى  -:أكمل  -1
 بم أمرنا اهلل تعالى فى اآلية الكريمة السابقة ؟ وعن أ  شئ نهانا ؟ -6

 ------------------------------------------------------
 ؟( وال تبذر تبذير ا)ما الجمال فى قول اهلل تعالى  -0

 ------------------------------------------------------
************************ 

 :هات ما يأتى : 6س
ا  –تبسطها  –تبذر  –ابن السبيل )معنى  -1  ( .يقدر –ملوم 

 --------------------------------------------------------
 ( .الرزق –عنق  –قول  –الشيطان  –المسكين )جم   -6

 -------------------------------------------------------
 (الشياطين –إخوان  –المبذرين )مفرد  -0

 ------------------------------------------------------
 ( يبسط –كفزرر ا  –المبذرين  –تبذر  –آت )مضاد  -4

 ------------------------------------------------------
************************ 

 ( .شياطين وكان الشيطان لربه كفور اإن المبذرين كانوا إخوان ال)قال اهلل تعالى : 0س
 ( .كفور ا)، ومضاد ( إخوان‘)، ومفرد ( المبذرين)معنى : هات  -1

 ------------------------------------------------------
----------------------------------- بم شبه اهلل تعالى المبذرين ؟ -6



-------------------------------- ما موقف الشيطان من اهلل تعالى ؟ -0
 ؟( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين)ما الجمال فى قوله تعالى  -4

 -------------------------------------------------------
************************ 

 :أج  عن ا سئلة اآلتية : 4س
 ما واجبنا نحو الفقراء من ذو  القربى والمساكين وأبناء السبييل ؟ -1

 --------------------------------------------------------
 فلماذا ؟. نهانا اهلل عن التبذير  -6

 -------------------------------------------------------
 بم شبه اهلل تعالى المبذرين ؟ -0

 -------------------------------------------------------
 بى والمساكين وأبناء السبيل ؟عه ما يعطيه للفقراء من ذو  القر م ماذا يفعل اإلنسان إذا لم يكن -4

 ------------------------------------------------------------
------------------------------------- ما نتيجة من يبذر فى ماله ؟ -5
 بم وصف اهلل تعالى نفسه فى اآليات الكريمة ؟ -2

 --------------------------------------------------------
************************ 

ما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قوال  ميسور ا)قال اهلل تعالى : 5س  ( .وا 
 ؟( ميسور ا)؟ وما مضاد ( قول)؟ وما جم  ( تعرضن)ما معنى  -1

 -------------------------------------------------------
 سان إذا لم يكن معه مال يعطيه للفقراء من ذو  القربى وأبناء السبيل والمساكين ؟ماذا يفعل اإلن -6

 ------------------------------------------------------------
 ؟( فقل لهم قوال  ميسور ا)ما الجمال فى قوله تعالى  -0

 -------------------------------------------------------
 .آلية التالية لآلية السابقة اكت  ا -4

--------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------

 



 :العبارة غير الصحيحة فيما يأتى  مأما( ×)العبارة الصحيحة ، وع مة  مأما( √)ض  ع مة  :2س
 .                                )      (الفقراء من ذو  القربى ليس من الضرور  أن نعطى  -1
 .                                             )      (يج  على اإلنسان أال يبذر فى إنفاق ماله  -6
 (.                                                            )      المبذرون أعداء الشياطين  -0
 .                              )      (نقول للفقراء قوال  طيب ا إذا لم يكن معنا مال نعطيهم منه  -4
 .                                                              )      (يج  االعتدال فى اإلنفاق  -5
 )      (                                .                     اهلل تعالى يبسط الرزق لمن يشاء  -2

************************ 

ا محسور ا)قال اهلل تعالى : 2س  ( .وال تجعل يدك مغلولة  إلى عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوم 
ا)هات معنى  -1  ( .تبسطها)، ومضاد ( يد)، وجم  ( ملوم 

 ------------------------------------------------------
 هانا اهلل تعالى فى اآلية الكريمة السابقة ؟عن أ  شئ ن -6

 ------------------------------------------------------
 ؟( وال تبسطها كل البسط)ما الجمال فى قول اهلل تعالى  -0

 -----------------------------------------------------
 ( .المبذرون إخوان الشياطين)ية هات من اآليات الكريمة ما يتفق م  العبارة التال -4

 -----------------------------------------------------
************************ 

 :ما الجمال فى قوله تعالى : 2س
--------------------------- ( .وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل) -1
------------------------------------ ( .وكان الشيطان لربه كفور ا) -6
--------------------------------- ؟( وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) -0

************************ 

 ( .إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبير ا بصير ا)قال اهلل تعالى :2س
------------------------------ ( .الرزق)، وجم  ( يقدر)معنى : هات  -1
 ضيفه على من يشاء ؟لماذا يوس  اهلل تعالى الرزق وي -6

 -------------------------------------------------------
---------------------------- ؟( يقدر –يبسط )ما الجمال فى قوله تعالى  -0



 :هات من اآليات الكريمة ما يتفق م  العبارات اآلتية : 13س
 .اهلل تعالى يبسط أو يضيق الرزق على من يشاء  -1

--------------------------------------------------------  
 .المبذرون إخوان الشياطين  -6
يجى  أن نقىىول قىوال  طيب ىىا إذا لىم يكىىن معنىىا مىا نعطيىىه للفقىراء مىىن ذو  القربىى والمسىىاكين وأبنىىاء  -0

 .السبيل 
 يج  أن نعتدل فى اإلنفاق  -4
 .بناء السبيل يج  إعطاء الفقراء من ذو  القربى والمساكين وأ  -5

************************ 

 :ا فكار التالية وردت فى الدرس إال فكرة واحدة ، حددها : 11س
 .يأمرنا اهلل تعالى بإعطاء الفقراء والمساكين وأبناء السبيل من مالنا  -1
 .المبذرون أعداء الشياطين  -6
 .اهلل تعالى يبسط الرزق لمن يشاء  -0
 .يج  االعتدال فى اإلنفاق  -4

************************ 

 :ى كل جملة مما يأتى ، وبين ع مة إعرابه ، م  ذكر السب  عين المثنى ف: 16س
ا  -1  .يذه  الصديقان إلى مدرستهما صباح 
 .شاهدت حلقتين من حلقات البرامج التعليمية  -6
 .اإلنسان يمشى على رجلين  -0

************************ 

 :عين كل جم  مذكر سالم ، وبين موقعه وع مة إعرابه : 10س
 .ا م استعد المعلمون إلقامة حفل عيد  -1
 .يهتم الف حون بإبادة اآلفات الضارة بالمحصوالت  -6
 .يجز  اهلل المجاهدين فى سبيل الحق  -0
 .تقدم المدرسة الجوائز للفائزين فى المسابقات  -4

************************ 

 



ا مناسب ا مما بين القوسين فيما يأتى: 14س ، ، وبين ع مة إعرابىهض  مكان النقط جم  مؤنإل سالم 
 :م  ذكر السب  

 (المتنزهات –العائدات  –المعلمات  –نات المحس)
 .فى الذها  إلى مدارسهن .................................... تبكر  -1
 . فى اإلحسان إلى الفقراء والمحتاجين ............... تتسابق  -6
 .فى الربي  .................. أخرج إلى  -0
 .يضة الحج من أداء فر ................... استقبلنا  -4

************************ 

 :ثن واجم  كل كلمة مما يلى ، ثم أدخلها فى جملة من عندك بحيإل تكون فاع   : 15س
 (الصان  –البائ   –المهندس  –الطبي  )

************************ 

 :أكمل مكان النقط بع مة اإلعرا  الصحيحة لما تحته خط : 12س
 .........................(عرا  ع مة اإل)                   .     ا رض  الف حيحرإل  -1
 .........................(ع مة اإلعرا  )                 .  الملع   المتسابقونيدخل  -6
 .........................(ع مة اإلعرا  )                     .  بالمباراة  ال عبانفاز  -0
 .........................(ع مة اإلعرا  )                       .بالنجاح  اجثالنيفرح  -4

************************ 

 :أعر  ما تحته خط فيما يأتى : 12س
 .                      صناعته  الصان يتقن  -1
 .على فعل الخير  الصديقان يتعاون  -6
 .بنجاحهن  الناجحاتتفرح  -0
 .ل الملع  حو ال عبانيجر   -4

************************ 

 :اكت  ما يأتى بخطى النسخ  والرقعة : 12س
 "اهلل تعالى يبسط الرزق لمن يشاء " 
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تربیة الدواجن 

ترقب أمیر وأمیرة االجتماع األسبوعي بشوق بالغ، وقد أعدَّ كل أفراد األسرة أنفسھم لھذا 
االجتماع بالقراءة عن العادات المصریة وبالتشاور الختیار عادة من العادات ومناقشتھا  تم 
االتفاق على اختیار عادة تربیة الدواجن عند المصریین استھل األب االجتماع بالحدیث عن 

حب المصریین في القرى والنجوع والكفور لتربیة الدواجن عن اختالف أنواعھا من 
بط وإوز ودواجن ثم دار الحوار التالي   
أمیر : لماذا یربي المصریون الدواجن ؟ 

األم : ألنھا مصدر من مصادر البروتینات فتربیتھا غیر مكلفة، فھي تتغذى على ما تنتجھ 
األرض من حبوب  

أمیرة : لقد قرأت أن الطیور تصاب باألنفلونزا مثل اإلنسان  
األم : نعم یا أمیرة . األنفلونزا مرض خطیر یصیب الطیور ویؤدي إلى نفوقھا  

األب : الخطیر في الموضوع أن ھذا الموضوع أن ھذا المرض ینتقل من الطیور إلى 
اإلنسان عن طریق الھواء  

أمیرة وتبدو علیھا الدھشة : لم أفھم یا أبي 
األم : إن اإلنسان یلتقط العدوى عن طریق االحتكاك المباشر بالطیور المصابة بالمرض  

أمیر : وماذا یجب أن یفعل الشخص الذي یخالط الطیور ؟  
األم : یرتدي قفاًزا في یدیھ ونعلین في رجلیھ . كما یجب أن یغسل یدیھ بالماء والصابون 

بعد االختالط كما یستخدم بعض المطھرات مثل : الكلور ؛ لتطھیر حظائر الطیور، فضًال عن 
التخلص من مخلفات الدواجن وحرقھا أوًال بأوٍل   

أضاف األب : كما یجب على كبار السن واألطفال والمرضى عدم مخالطة الطیور، حتى ال 
یصابوا باألمراض  

أمیر : أتذكر یا أبي عند زیارتنا لجدي أنني شاھدت الطیور تتجول في شوارع القریة تلتقط 
الحبوب من ھنا وھناك، وتسبح في میاه البحیرات الصغیرة والمستنقعات  

األب : حقًا یا أمیر إن ھذا یؤدي إلى إصابة الطیور باألمراض ؛ فالماء الراكد موطن 
للمیكروبات والجراثیم   

األم : لذلك یجب علینا العنایة بالطیور لحمایتھا وحمایة اإلنسان من األمراض والحرص 
على نظافة مساقي الماء وتحصینھا ضد األمراض بصفة دوریة  

أضاف األب : إن النظافة مھمة لمواجھة جمیع األمراض  
أمیر : سمعت یا أبي عن أنفلونزا الخنازیر، فھل النظافة تقینا من اإلصابة بھا ؟  

األب : نعم یا أمیر فغسل الیدین وعدم االختالط بالمصابین بنزالت البرد وعدم وضع الیدین 
على األنف أو الفم أو العینین والبعد عن األماكن المزدحمة یقینا من اإلصابة بھا  

وبعد انتھاء االجتماع األسري أخذ أمیر یفكر في طریقة لتوعیة الناس حتى ال یصابوا 
بأنفلونزا الطیور أو أنفلونزا الخنازیر ثم ھتف قائًال نقوم بعمل مسرحیة في الصیف عن 

....... األنفلونزا أو عمل مجلة أو ...... أو



 :معانى الكلمات 
 معناها الكلمة معناها الكلمة

غيررررررررررررررررررررر  
 مكلفة

ال يحترراا اسننرررا     : المقصرر   
 ينفق عليها كثيً ا م  المال 

الهرررررررر    مشرررررررر   لصرررررررراحل  علررررررررى خطي 
 (الم ت)

 (تختفى)تظه   المضا   تل   م تها نف قها
 يأخذ يلتقط الحي ة ال هشة
م  المر يض ( الم ض)انتقال ال اء الع  ى

 إلى الصحيح ل ناطة ما
مرررر  مرررر   هررررى مت ( يرررر ةاللح)المفرررر   اللحي ات

 الماء يحيط ل  األ ض 
لكررر  مررر  ننررري      لرررر  للرررا  ل قفاز

 ( قفافيز) ال م  
 المفررررر   ( نعرررررال )اءي   ال مررررر  حرررررذ نعلي 

 (نعل)
 ه  مرا ة ت قر  ( المطه )مف  ها  المطه ات

 التعف     التخم     التقيح
 هررر  الم ضررر  المحررراط ( حظيررر ة)مف  هرررا  حظائ 

علي  ليأ ى فير  الطير      الماشرية يقيهرا 
 (حظا  –حظائ  )الل    ال يح  ال م  

 زا   ضا  زيا ة فض ً 
 تع م لحتن تني   تط   تت  ل
  ماك  ت م  المياه لم ة ط يلة المنتنقعات (يخل )يلل   المضا   ي ت ى
 حمايتها تحصينها (كذًلا)ص ًقا  المضا   حًقا

  ه  حي ا   ا  ( الخنزي )مف  ها  الخنازي  متك  ة  منتم ة    ية
ت عيررررررررررررررررررررة  يحفظنا يقيًنا

 النا 
  علهم يع ف   األم   على حقيقتها

    تف صاح لص ت م هت 
 :الكلمة   معها 

  معها الكلمة  معها الكلمة  معها الكلمة
         األ اضى األ ض اال تماعات اال تماع
 الق ى الق ية األنانى اسننا  األنالي  النل ع
 الصغي ات الصغي ة  م اض م ض  ش اق ش ق
 م اط  م ط  الم اضي  الم ض ع األن  األن ة
 نظافات نظافة  قط ط يق الق اءات الق اءة



 صفات صفة ال هشات ال هشة المص يات المص ية
 األن   األن  االحتكاكات االحتكا  عا ات عا ة
 األفمام الفم المصالات المصالة ت ليات ت لية
 المز حمات المز حمة األشخاص الشخص األحا يث الح يث
 من حيات من حية قفافيز قفاز الح ا ات الح ا 
 مكلفات مكلفة المياه اءالم مصا   مص  
- - - -  النن   النِّ 

 :الكلمة  مف  ها 
 مف  ها الكلمة  مف  ها الكلمة  مف  ها الكلمة 
 الم ض األم اض   ا ة   اا ف    ف ا 
 شا ع ش ا ع مص   مصا   نف   نف 
 اللحي ة اللحي ات الل  تي  الل  تينات العا ة العا ات
 المنتنق  المنتنقعات حلة حل ب المص ى المص يي 
 الميك  ب الميك  لات الطائ  الطي   الق ية الق ى
 ال  ث مة ال  اثيم المطه  المطه ات الن   الن  ع
 منقى مناق   حظي ة حظائ  الكف  الكف  
 الخنزي  الخنازي  مخلفة مخلفات ال ا   ال  ا  
 المصاب المصالي  كلي  كلا  ن ع  ن اع
 نزلة نزالت لالطف األطفال لطة لط
 المكا  األماك  الم يض الم ضى إ زة إ ز

 :الكلمة  مضا ها 
 مضا ها الكلمة مضا ها الكلمة مضا ها الكلمة
 ال ا ى ال اك  يخل  ي ت ى انتهى انتهل
 قذا ة نظافة  نقص  ضا  كذًلا حًقا

 األصحاء المصالي  صغا  كلا  اتفاق اخت  
 الفا غة حمةالمز  عزل مخالطة النالق التالى
 الت اء انتهاء األصحاء الم ضى حياتها نف قها



 ت  يلات
 :  ب ع  األنئلة اآلتية : 1 
 لمناقشتها فى اال تماع األنل عى ؟(  مي )ما العا ة المص ية التى اختا تها  ن ة  -1

 --------------------------------------------------------
-------------------------------- األنل عى ؟لم انتهل األب اال تماع  -2
 لماذا ي لى المص ي   ال  ا   ؟ -3

 -------------------------------------------------------
 ما  ث  إصالة الطي   لأنفل نزا الطي   ؟ -4

 -------------------------------------------------------
 الطي   لإلننا  ؟ كي  تنتقل ع  ى إنفل نزا -5

 -------------------------------------------------------
 ماذا يفعل م  يخالط الطي   ؟ -6

 --------------------------------------------------------
 م  الذي  ي ب عليهم ع م مخالطة الطي   ؟ -7

 -------------------------------------------------------
 ما ال ا ب علينا نح  الطي   ؟ -8

 -------------------------------------------------------
 كي  نقى  نفننا م  إنفل نزا الخنازي  ؟ -9

 -------------------------------------------------------
 الطي      إنفل نزا الخنازي  ؟ لت عية النا  حتى ال يصال   لإنفل نزا(  مي )اذك  ط يقة فك  فيها  -11

 ------------------------------------------------------
 ( :ب)م ا فها المنانب فى (  )اخت  لكل كلمة فى : 2 

 (ب) ( )
 حمايتها لالغ

  ماك  ت م  المياه لم ة ط يلة نف قها
 م تها المنتنقعات
 متك  ة  منتم ة تحصينها

 ش ي     ية



 ( :ب) معها المنانب فى (  )اخت  لكل كلمة فى : : 3 
 .الم ض ع  –الشخص  –م ض  –عا ة  –اال تماع  -1
 .عا ات  – م اض  –اال تماعات  –األشخاص  –الم ض عات  -2

************************ 

 ( :ب)مف  ها المنانب فى (  )اخت  لكل كلمة فى : : 4 
 .الميك  لات  –اللحي ات  –حظائ   –الل  تينات  –المص يي   -1
 .الل  تي   –اللحي ة  –المص ى  –الميك  ب  –حظي ة  -2

************************ 

 ( :ب)مضا ها المنانب فى (  )اخت  لكل كلمة فى : : 5 
 .الم ضى  –كلا   – فهم  –اخت    –ُحب  -1
 .  هل  –اتفاق  –صغا   –ك ه  –األصحاء  -2

************************ 

 :حيحة فيما يأتى العلا ة غي  الص م ما( ×) ع مة  ،العلا ة الصحيحة م ما( √)ض  ع مة : 6 
 )      (         .            انتهل األب اال تماع لالح يث ع  حب المص يي  لز اعة القط   -1
 )      (            .           ي لى المص ي   ال  ا   ؛ ألنها مص   م  مصا   الل  تينات  -2
 )      (                               .                  الطي   تصاب لاسنفل نزا مثل اسننا   -3
 )      (                                .       م ض إنفل نزا ال ينتقل م  الطي   إلى اسننا   -4
 )      ( ؛ حتى ال يصال ا لاألم اض ي ب على كلا  الن   األطفال  الم ضى ع م مخالطة الطي   -5

************************ 

 يث ع  حب المص يي  فرى القر ى  الن ر ع  الكفر   لت ليرة الر  ا   انتهل األب اال تماع لالح: "7 
لمرراذا ي لررى المصرر ي   :  ميرر  : ثررم  ا  الحرر ا  التررالى  ،علررى اخررت    ن اعهررا مرر  لررط  ا  ز    رراا

 .ال  ا   ؟ 
 ؟( حب) مضا   ،(اال تماع)  م   ،(الق ى) مف    ،(انتهل)معنى : هات  -1

 --------------------------------------------------------
--------------------------------------- لم انتهل األب اال تماع ؟ -2
 لم ا الت األم ع  نؤال  مي  ال ا   لالعلا ة النالقة ؟ -3

 -------------------------------------------------------



 مر  مرذك   – اذكر  مفر  ه  ،انرًما  مًعرا –ح فًرا  –فعرً   –انرًما : )انتخ ا م  الفقر ة النرالقة  -4
 ( اذك   مع  ،انًما مف ً ا – ع ال   اذك  ع مة  ،فاع ً  –نالًما 

 --------------------------------------------------------
************************ 

اسنفلرر نزا  ،نعرم يرا  مير ة: األم  ،لقر  قر  ت    الطيرر   تصراب لراسنفل نزا مثرل اسننررا :  مير ة : " 9 
الخطير  فرى الم ضر ع    هرذا المر ض ينتقرل : األب  ،م ض خطي  يصريب الطير    يرؤ ى إلرى نف قهرا

 " .م  الطي   إلى اسننا  ع  ط يق اله اء 
 :اخت  اس الة الصحيحة مما لي  الق ني  فيما يأتى  - 
 (إصالتها –م تها  –معال تها (                                          )نف قها)معنى  -1
 (م ضات   –م ضات  – م اض (                                           )م ض) م   -2
 (الطئي  –الطائ   –الط   (                                          )الطي  )مف    -3
 ( الع ا –الصحة  –الق ة (                                        )الم ض)مضا   -4
 كما فهمت م  العلا ة النالقة ؟ ،ماذا ق  ت  مي ة -ب

 --------------------------------------------------------
 الطي   ؟ لأنفل نزاما ض   إصالة الطي    - ر

 --------------------------------------------------------
 ي   لإلننا  ؟الطي   م  الط نزا   نفلكي  ينتقل م ض  - 

 -------------------------------------------------------
 – اذكر  مفر  ه  ،انرًما  مًعرا – م  تكنري   –ح ًفا  –فعً   –انًما )انتخ ا م  الفق ة النالقة  -هر

 ( اً ا  م   ً ا – اذك   مع   ،انًما مف ً ا
--------------------------------------------------------  

************************ 

 : يأتي كمل مكا  النقط لالكلمة المنانلة فيما : 11 
 الق ى  الن  ع  الكف   لت لية ال  ا    في................. انتهل األب اال تماع لالح يث ع  حب  -1
 .لإلننا  ........................... ال  ا   مص   م  مصا    -2
 ............................  إلى اسننا  ع  ط يق الطي   م  الطي   نفل نزاينتقل م ض  -3
عر م مخالطرة الطير   ؛ حترى ال يصررال ا ..............    ،..........   ،ي رب علرى كلرا  النر  -4

 .لاألم اض 



 ،إ  اسننا  يلتقط العر  ى عر  ط يرق االحتكرا  الملاشر  لرالطي   المصرالة لرالم ض: األم : " 11 
 " .الشخص الذى يخالط الطي   ؟  ماذا يفعل :  مي 

 ( .المصالة) مضا   ،(الشخص)  م   ،(يلتقط)معنى : هات  -1
 كي  يلتقط اسننا  الع  ى لإنفل نزا الطي   ؟ -2
 ال ا   لالعلا ة النالقة ؟(  مي )لم   الت األم ع  نؤال  -3
 –انررًما م صرر اًل  –تفهام   اة انرر – مرر  تكنرري   –فعررً   –انررًما )انرتخ ا مرر  الفقرر ة النررالقة  -4

 ( اذك  مف  ه ،انًما  مًعا
************************ 

 تذك  يا  لى عن  زيا تنا ل  ى  ننى شاه ت الطي   تت  ل فى ش ا ع الق ية تلرتقط :  مي  : " 12 
حًقا يرا  مير  إ  هرذا : األب  ، تنلح فى مياه اللحي ات الصغي ة  المنتنقعات ،الحل ب م  هنا  هنا 

 " .فالماء ال اك  م ط  للميك  لات  ال  اثيم  ،لاألم اض يؤ ى إلى إصالة الطي  
( مر ط )  مر   ،( ................األمر اض) مفر    ،( ..........ال اكر )معنرى :  كمل ما يرأتى  -1

 ( ........................الصغي ة) مضا   ،................
 عن  زيا ت  ل  ه ؟(  مي )ماذا شاه   -2
 كما ذك  األب ؟ ،على الطي  (  مي )ما شاه ه ما  ث   -3
 ما ال ا ب علينا نح  الطي   كما ذك ت األم ؟ -4

************************ 

 ( :ب)لما يكملها فى (  )صل كل علا ة فى : 13 
 (ب) ( )

 اال تماع األنل عى ت قب  مي    مي ة
 مثل اسننا  ي لى المص ي   ال  ا  

    م  مصا   الل  تينات لهمألنها مص ينتقل م ض إنفل نزا الطي   لإلننا 
 ع  ط يق اله اء تصاب الطي   لاسنفل نزا

 " .فهل النظافة تقينا م  اسصالة لها ؟  ،نمعت يا  لى ع  إنفل نزا الخنازي :  مي  : " 14 
 ( .النظافة) مضا   ،(الخنازي ) مف    ،(تقينا)هات معنى  -1
 لم   اب األب ع  نؤال  مي  ؟ -2
 .يقتي  فك  فيهما  مي  لت عية النا  حتى ال يصال ا لإنفل نزا الطي      إنفل نزا الخنازي  ذك  ط   -3
 



 :تخي  ع مة اسع اب الصحيحة لما تحت  خط فيما يلى : 15 
 (ال ا  –األل   –الضمة )           .                الم  نة صلاًحا  التلميذ خل  -1
 (ال ا  –األل   –الضمة )                       .        القط   الف ح  ز ع  -2
 (ال ا  –األل   –الضمة )                .     مام لاب المصن   العام  تقالل  -3

************************ 

 : اضلط   ، كمل مكا  النقط ل م  مؤنث نالم: 16 
 ........................ت نا حات فى الم ته ا - 2     ...   ...................لف حات ا -1
 .فى اللنتا  ............... ز عت  -3

************************ 

 :ض  مكا  النقط فاعً  منانًلا   ع ل  : 17 
 . عملها ............ يتق   -2     .     فى الصي  ........ ........يشت   -1
 .فى امتحا  آخ  العام .......... ......ين ح  -4.             لال  ائز ............... تف ز  -3

************************ 

 : لي  ع مة إع اب الفاعل  ،ح ل ال مل التالية إلى  مل فعلية: 18 
 .                    التلميذ يتعلم فى الم  نة  -1
 . الف يقا  يتلا يا  فى الملعب  -2
 .الف ح   شك  ا اهلل على كث ة محص لهم  -3
 .المم ضات ت عى الم ضى  -4
 .ال ن    افع ا ع  ال ط   -5

************************ 

 :ما تحت  خط فيما يأتى  ع ب : 19 
 .الم ته    ين ح  -2                .      الم ضى  الطليبيعال   -1
 . فى عمل الخي   المحننات تتنالق -4                 . فى الملعب  ال علا  يتلا ى -3

************************ 

 :اكتب ما يأتى لخطى الننخ  ال قعة : 21 
 "ال  ا   مص   م  مصا   الل  تينات لإلننا  " 

 



التسامح والسالم (ش�ر) 

 :معانى الكلمات 
 معناها الكلمة معناها الكلمة

جسررر مسررروس مونررى هررروب الن ررر  عورررر  قنطرة
 ( قناطر)عل ه والجمع 

 تساولت تالقت

نعرررررا )األنثرررررى مرررررل ال ررررر ل والجمرررررع  النعجة
 (ونعجات

العظمرررة والتجورررر والترهرررع عرررل  الكور اء
 االنس اد

 شد دتال عن فتال غل ظتال مش ورتال ش  رتال
مسررررتكورتال ت ومتجاورترررررال ال رررررد هرررررى  عن دتال

 العص ال
 اال تسار االمت ال

 ترهع صوت ا عالً ا تص ح قروت دنت
 عظمة ت وتجور ِكْور   وال تسص ر أو كسل وال توانى

 (الصلح)الخصام والم اد اللجا  المسصود أغادر ت وأترك أورح
( لجرررررة) ررررر وجمررررع معظررررم الو لجة ال م سسطت هوت

لجج ولجا 
  ا  سرتاه و اله (ال  ب)الواسع والم اد  الخ م
 التمادى: المسصود  التناهى خاتمة عسوى

 االهتمام الشد د: المسصود  التفانى سوء الخلب الشراسة
 التساهل والل ل التسامح عزة النفس: المسصود  الكرامة
 (الشدة)الل ل والم اد  الل ال

 :ع ا الكلمة وجم
 جمع ا الكلمة جمع ا الكلمة جمع ا الكلمة

 أماكل مكال ع ولع ل  أوساط وسط
ة االمت انات االمت ال قناطر قنطرة ُلجٌج وِلَجاٌ  ُلجَّ
 الشراسات الشراسة الطرب الطر ب ذوات ذات
 الكرامات الكرامة األخر ات األخرى أ ام  وم



 :الكلمة وم ادها 
 م ادها الكلمة ادهام  الكلمة م ادها الكلمة

 الخطر السالمة اوتعدت دنت تفرقت تالقت
 الذلة الكرامة س لت أجاوت التوا ع الكور اء
 التشدد التسامح توا ع ِكْور مغمورتال ش  رتال
 السسوة الل ال ال  ب الخ م ل نتال غل ظتال

 :مل جمال  التعو ر هى النص 
 . ة اتصاقف ما والكور تعو ر  دل على شد" والكور اء ش  رتال "  -1
 .تعو ر  دل على اال تسار والسخر ة " وع ل االمت ال ... نظرت "  -2
 .تعو ر  دل على الكور والغرور و ب النفس " اآلل لى أخلى الطر ب "  -3
 .تعو ر  دل على سوء تصرف النعجت ل " ه اجتا تتداهعال "  -4
 . اقوة الس ئة تعو ر  دل على الع" هوت هى لجة ال م الخ م "  -5
 . تعو ر  دل على الندم وال سرة وسوء العاقوة " : و اله مل عسوى التناهى "  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تدر وات
 :قال الشاعر : 1س

 قت ذات  وم نعجتال هى وسط قنطرة تال
 ل غل ظتال عن دتال والكور اء ش  رتا

  ت ( ...........نعجتال)د ت ومفر ( ........... وم)ت وجمع ( ..............تالقت)معنى : أكمل  -1

 ( ...........الكور اء)وم اد  
-------------------------------------- أ ل تالقت النعجتال ؟ -2
 ما الصفات التى وصف الشاعر و ا النعجت ل ؟ -3

 ----------------------------------------------------
 ؟" تال والكور اء ش  ر " ما الجمال هى قول الشاعر  -4

 --------------------------------------------------------
 .اكتب الو ت ل التال  ل ل ذ ل الو ت ل  -5

--------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------

************************ 

 :هات ما   تى : 2س
 ( هوت –اللجا   –وال توانى  –االمت ال )معنى  -1

 ----------------------------------------------------
 (مكال –الطر ب  –ع ل  – وم  –قنطرة )جمع  -2

 ------------------------------------------------------
 (عن دتال –غل ظتال  –ش  رتال  –نعجتال )مفرد  -3

 -----------------------------------------------------
 ( السالمة –هوت  –أجاوت  –دنت  –الكور اء )م اد  -4

 -----------------------------------------------------
************************ 

 

 

 

 



 :قال الشاعر : 3س
 أخرى وع ل االمت ال إ داهما نظرت إلى الر
 أخلى الطر ب وال توانى ودنت تص ح اآلل لى

 : ل السوس ل ه ما   تى اختر اإلجاوة الص   ة مما و -1
 (اال تسار –السعادة  –الغ ب (                       )االمت ال)معنى  -
 (ع ول –ع نات  –ع ونات (                            )ع ل)جمع  -
 (األطرقول –الطرب  –األطارب (                         )الطر ب)جمع  -
 (عاشت –اوتعدت  –أخذت )      (                     دنت)م اد  -
---------------------------- ك ف نظرت إ دى النعجت ل إلى األخرى ؟ -1
--------------------------- ماذا طلوت إ دى النعجت ل مل األخرى ؟ -3
---------------------- ؟( اآلل لى أخلى الطر ب)ما الجمال هى قول الشاعر  -4

************************ 

 :هات مل أو ات النص ما  دل على العوارات اآلت ة : 4س
------------------------------------ .سسوط النعجت ل هى الماء  -1
------------------------------------ .إل  السالمة هى التسامح  -2
------------------------------------ .هى وسط قنطرة تالقت نعجتال  -3
------------------------- .نعجت ل نظرت إلى األخرى وع ل اال تسار إ دى ال -4
----------------------------- . ا  سرتاه مل التمادى هى الشراسة  -5

************************ 

 :قال الشاعر : 5س
   ه اجتا تتداهعال واشتد و ن ما اللجا

  م الخ م االثنتال  تى هوت هى لجة الر
 .ى جملة مل تعو رك ت ثم أدخله ه( اللجا )هات معنى  -1

 --------------------------------------------------
 ماذا  دث و ل النعجت ل ت كما تف م مل الو ت األول ؟ -2

 -------------------------------------------------
 ما نت جة ما  دث و ل النعجت ل ؟  -3

 ---------------------------------------------------



 ؟ " ه اجتا تتداهعال : " ما الجمال هى قول الشاعر  -4
 ---------------------------------------------------

************************ 

 :قال الشاعر : 6س
 هى هى الشراسة والتفانى و اله مل عسوى التنا
 مة هى التسامح والل ال إل السالمة والكرا

 .....( ...........السالمة) اد ت وم....... ......( .التناهى)المسصود ور  :أكمل ما   تى  -1
 ما نت جة التناهى هى الشراسة ؟ -2
 ماذا  فعل مل أراد أل  ع ش سل ًما كر ًما ؟ -3
 ؟ " و اله مل عسوى التناهى " ما الجمال هى قول الشاعر  -4
 ما اسم الشاعر الذى قال هذ ل الو ت ل ؟ -5

************************ 

 : ا ت تختاره مما و ل السوس ل  ع مكال النسط ه ما   تى مثنى مناسوً : 7س
 ( الصد س ل –الصد سال )                    . هى مودة ............. ............تساول  -1
 (  ف ل –  فال .         )  ًرا لز ارتنا ......................... سلمت على  -2
 (شجرت ل –شجرتال )              . كو ر ل ..................... .........شاهدت  -3

************************ 

 :استخر  مما   تى المثنى ت وو ل عالمة إعراوه : 8س
--------------------------------- .  تناهس الوائعال على و ع السلع  -1
---------------------------------------- .أكلت تفا ت ل ال وم  -2
------------------------------ .أرسلت رسالت ل إلى صد س ل  هى الع د  -3

************************ 

 : ع مكال النسط جمع مذكر سالًما ت وو ل عالمة إعراوه ت مع ذكر السوب : 9س
 ........................تسدم الدولة الجوائز لر  -1
 .الملعب .......................... دخل  -2
 .أهرام مصر .................. شاهدت  -3

 

 

 



 : تى ت وو ل موقعه ت وعالمة إعراوه ع ل كل جمع مؤنث سالم ه ما  : 11س
 .ترهع األعالم هى مصر هى المناسوات  -1
 تنجح المجت دات آخر العام ؟ -2
 .  ث ب اهلل الم سنات إلى الفسراء  -3

************************ 

 : ع مكال النسط هاعاًل مناسًوا ت وو ل عالمة إعراوه : 11س
 .ونجا  ا .............. .......... فرح  -2.      المر ى .. ................ عالج  -1
 . ونجا  ل ...............  .........تفرح  -4.        هى   ات م... ............ نجح  -3

************************ 

 : ول الجمل التال ة إلى جمل هعل ة ت وو ل عالمة إعراب الفاعل : 12س
 . الصد ب  تعاول مع صد سه  -1
 .المتناهسال  لتس ال هى النادى  -2
 .ورعا ة أوالدهل األم ات ت تم  -3
 .الصانعول  تسنول  صناعت م  -4
 .الفال ول واعوا م صوالت م  -5

************************ 

 :أعرب ما ت ته خط هى الجمل اآلت ة : 13س
 . هى المصنع  الصانعالتساول  -1
 .الجوائز  المتفوقول نال  -2
 .الفصول هى نشاط  التلم ذاتتدخل  -3
 .جد دت ل  قصت لاشتر ت  -4

************************ 

 :والرقعة  اكتب وخطى النسخ: 14س
 "مة هى التسامح والل ال إل السالمة والكرا"   

 
----------------------------------------------------  

 
-----------------------------------------------------  



)ة(  )ط( )أ(   

 فبز اٌماػــجـبْ لرأ ِحّ  وزبث١ٓ اشزروذ فٟ اٌرثٍز١ٓ

ٔوحذ اٌز١ٍّاربْ لطفذ ١ٌٍٝ صّرر١ٓ ٠طً إٌّسي ػٍٝ ث ٠مز١ٓ

ِررد ثشبرػ١ٓ ٚاضؼ١ٓ  اٌّوزٙ اْ ٔبجحبْ اشزرٜ ٔج١ً ز٘رر١ٓ

ب اٌٝ وً األِضٍخ ٔو ٘ب رؼجر ػٓ ا ٌّضٕٝ )أٞ : ِباي ػٍٝ اص١ٕٓ أٚ اصٕز١ٓ ثس٠باح )أٌ ٕٔظر ِؼا

 ْٚٔٛ( أٚ )٠بء ْٚٔٛ(ػٍٝ ِفراٖ.

فٟ أِضٍخ اٌّوّٛػخ )أ( ٔو  اٌّضٕٝ ٚلغ ِرفٛع فٙٛ إِب فبػً وّب فٟ اٌّضبي األٚي ٚاٌضبٟٔ ، ٚإِب 

ِجز أٚخجر وّب فٟ اٌّضبي اٌضبٌش.

ب.ٔفُٙ ِٓ ذٌه أْ ) األٌ  ٚإٌْٛ( رساا فٟ اٌّضٕٝ اذا وبْ  ِرفٛػا

فٟ أِضٍخ اٌّوّٛػخ )ة( ٔو  اٌّضٕٝ ٚلغ ِٕظٛثاب ٚذٌه ألْ وً اٌىٍّبد اٌّؼجرح ػٕٗ ٚلؼذ 

ِفؼٛالا ثٗ .

ِٓ ذٌه أْ ) ا١ٌبء ٚإٌْٛ( رساا فٟ اٌّضٕٝ اذا وبْ ِٕظٛثاب. ٔفُٙ

 فٟ أِضٍخ اٌّوّٛػخ)ط( ٔو  اٌّضٕٝ ِورٚراا ٚجبء لجٍٗ ثرف ِٓ ثرٚف اٌور

ا. ٔفُٙ ِٓ ذٌه أْ ) ا١ٌبء ٚإٌْٛ( رساا فٟ اٌّضٕٝ اذا وبْ ِورٚرا

 الؽع األٓضِخ : -



:مٛت اُطبُجبٕ ئ٠ُ أُلهٍخ *

كبػَ ٓوكٞع ٝػالٓخ هكؼٚ األُق ألٗٚ ٓض٠٘   :اُطبُجبٕ    

ٓض٠٘   :أُلهٍبٕ ٓقِٖبٕ   )أُلهٍبٕ ( ٓجزلأ ٓوكٞع ٝػالٓخ هكؼٚ األُق ألٗٚ   

فجو ٓوكٞع ٝػالٓخ هكؼٚ األُق ألٗٚ ٓض٠٘   (قِٖبٕ ٓ) 

) اُؼبٓالٕ ( ٓجزلأ ٓوكٞع ٝػالٓخ هكؼٚ األُق ألٗٚ ٓض٠٘   :اُؼبٓالٕ ٤ْٗطبٕ ك٢ ػِٜٔٔب  

٣ٖ٘ت أُض٠٘ ٝػالٓخ ٖٗجٚ ا٤ُبء  : فجو ٓوكٞع ٝػالٓخ هكؼٚ األُق ألٗٚ ٓض٠٘  (٤ْٗطبٕ  ) 

ٓضَ : 

ٖ ( ٓلؼٍٞ ثٚ ٖٓ٘ٞة ٝػالٓخ ٖٗجٚ ا٤ُبء ألٗٚ ٓض٠٘ )ر٤ِٔن٣   :ػبهت أُؼِْ ر٤ِٔن٣ٖ   

)عبئير٤ٖ ( ٓلؼٍٞ ثٚ ٖٓ٘ٞة ٝػالٓخ ٖٗجٚ ا٤ُبء ألٗٚ ٓض٠٘    :أفناُالػت عبئير٤ٖ   

) هع٤ِٖ ( ٓلؼٍٞ ثٚ ٖٓ٘ٞة ٝػالٓخ ٖٗجٚ ا٤ُبء ألٗٚ ٓض٠٘ ٣غو أُض٠٘ :    ّبٛلد هع٤ِٖ  

 ٝػالٓخ عوٙ ا٤ُبء 

٣و٣ٖ ( اٍْ ٓغوٝه ٝػالٓخ عوٙ ا٤ُبء ألٗٚ ٓض٠٘ ) ٝى  :أهٍَ اُؾبًْ ئ٠ُ ٝى٣و٣ٖ  

)٤ٓٞ٣ٖ ( اٍْ ٓغوٝه ٝػالٓخ عوٙ ا٤ُبء ألٗٚ ٓض٠٘     :أٗغيٗب اُؼَٔ ك٢ ٤ٓٞ٣ٖ   

 : ٘ٛ ِب اي ػٍٝ اص١ٕٓ أٚ اصٕز١ٓ.

:   ٠رفغ اٌّضٕٝ ٚػماِخ رفؼٗ : األٌ  ، ٠ٕٚظت ٚػماِخ ٔظجٗ : ا١ٌبء ، ٠ٚور  

 ٚػماِخ جرٖ ا١ٌبء.



ٔ- أًَٔ ثٔض٠٘ ٓ٘بٍت:

ط( اٌىزبثبْ ...................  أ ( اٌوٕ ٠بْ ................ 

 ة( اٌز١ٍّااْ .................   ا ( اٌشورربْ ................ 

ٕ- ٙغ ٓجزلأ ٓ٘بٍت ك٢ أٌُبٕ اُقب٢ُ:

................ج١ٍّزبْ ط( ....................ٔظ١فزبْ  أ (  

 ة(................ٔبػرربْ  ا (....................فبئساْ

ٖ- ػ٤ٖ أُض٠٘ ٝأػوثٚ ك٢ اُغَٔ ا٥ر٤خ:

ط( اٌّ رضبْ ثبػراْ. أ( رأ٠ذ اٌشورر١ٓ فٟ اٌح ٠مخ.   

 ة( ثؼر اٌز١ٍّااْ اٌحفً.    ا ( ذ٘جذ إٌٝ ِٛلؼ١ٓ.

 أُض٠٘ ئػواثٜب

............................................................................. 

.............................................................................  

............................................................................. 

............................................................................. 

............................ 

............................ 

........................... 

........................... 

 ر٠جبدـاٌز



صٖ ًَ اٍْ ٓٔب ٣أر٢:  -ٗ

ِخٍض(  –ِغرا  –ِزفزح  –) ٚاضغ   

........................ ،  ......................   ،   .....................   ، ................... 

 : ٚاٍزقوط أُض٠٘ ٓٔب ٣أر٢ ٝأػوث-

اُزبعوإ ٓزؼبٝٗبٕ -ٔ

......................................................................................................

هوأد هٖز٤ٖ ا٤ُّٞ -ٕ

......... ..........................................................................................

اُلالؽبٕ ٣ؾٖلإ اُؤؼ -ٖ

....................................................................................................

  ٚٙغ ٓض٠٘ ٌٓبٕ اُ٘وٜ ٝأػوث

ٛنإ .............. .. -ٍِٕٔذ ػ٠ِ ........ -ٔ



ٛٞ ٓب كٍ ػ٠ِ أًضو ٖٓ اص٤ٖ٘ ثي٣بكح ٝاٝ ٕٝٗٞ أٝ ٣بء ٕٝٗٞ ػ٠ِ  -عٔغ أُنًو اَُبُْ : 

لوكٙ ٓ

ػب٤ِٖٓ (  –ٓله٤ٍٖ (  ػبَٓ   ) ػبِٕٓٞ –ٓلهً       )ٓلهٍٕٞ

ٜٓ٘ل٤ٍٖ (  –عب٤ِٖٛ (       ٜٓ٘لً ) ٜٓ٘لٍٕٞ  –عبَٛ             ) عبِٕٛٞ

) ٗبعؾٕٞ ٓإ٤ٖ٘ٓ (  –ٓإٕٓ٘ٞ ٗبعؾ٤ٖ (  ٓإٖٓ )–ٗبعؼ

:ػالٓبد ئػواة عٔغ أُنًو اَُبُْ

  ُْ٣وكغ ٝػالٓخ هكؼٚ اُٞاٝ ألرٚ عٔغ ٓنًو ٍب:

ٓغزٜلٕٝ  ) اُلالؽٕٞ ( ٓجزلأ ٓوكٞع ٝػالٓخ هكؼٚ اُٞاٝ ألٗٚ عٔغ ٓنًو ٍبُْ  :  اُلالؽٕٞ

ألٗٚ عٔغ ٓنًو ٍبُْ ) ٓغزٜلٕٝ ( فجو ٓوكٞع ٝػالٓخ هكؼٚ اُٞاٝ 

:٣ّٖٞ إَُِٔٔٞ ّٜو هٓٚبٕ  

) إَُِٔٔٞ ( كبػَ ٓوكٞع ٝػالٓخ هكؼٚ اُٞاٝ ألٗٚ عٔغ ٓنًو ٍبُْ 

  ٣ٖ٘ت عٔغ أُنًو اَُبُْ ٝػالٓخ ٖٗجٚ ا٤ُبء:

:ػبهت أُؼِْ ا٤ُِٜٖٔٔ ٖٓ اُزال٤ٓن 

ٖٗجٚ ا٤ُبء ألٗٚ عٔغ ٓنًو ٍبُْ ) ا٤ُِٜٖٔٔ ( ٓلؼٍٞ ثٚ ٖٓ٘ٞة ٝػالٓخ 

 :٣لفَ ّللا أُإ٤ٖ٘ٓ اُغ٘خ 

) أُإ٤ٖ٘ٓ ( ٓلؼٍٞ ثٚ ٖٓ٘ٞة ٝػالٓخ ٖٗجٚ ا٤ُبء ألٗٚ عٔغ ٓنًو ٍبُْ 

ور اٌطبٌُم جّغ اٌّـ



 ٣غو ؽٔغ أُنًو اَُبُْ ٝػالٓخ عوٙ ا٤ُبء: 

ٝىػذ أُلهٍخ اُغٞائي ػ٠ِ أُزلٞه٤ٖ

عوٙ ا٤ُبء ألٗٚ عٔغ ٓنًو ٍبُْ أُزلٞه٤ٖ : اٍْ ٓغوٝه ٝػالٓخ 

:ٍِٔذ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُْوٝع 

اُؼب٤ِٖٓ : اٍْ ٓغوٝه ٝػالٓخ عوٙ ا٤ُبء ألٗٚ عٔغ ٓنًو ٍبُْ 

**********************************************************

  : اٍزقوط عٔغ أُنًو اَُبُْ ٝأػوثٚ ك٤ٔب ٢ِ٣

ٕجبؽب  -ٕاُ٘بً            ٣ٌَت اُٖبكهٕٞ صوخ -ٔ ٣نٛت اُؼبِٕٓٞ ا٠ُ اُؼَٔ

ٛإالء ٕبٗؼٕٞ ٓبٛوٕٝ -٣ْٗوػ أُؼِٕٔٞ اُلهًٝ              -ٖ

  : ٚٙغ عٔغ ٓنًو ٍبُْ ٌٓبٕ اُ٘وٜ ك٤ٔب ٢ِ٣ ٝأػوث

اُزال٤ٓن ..........ٓؾجٞثٕٞ-٣ٕ٘زظو ......... اُوطبه ػ٠ِ أُؾطخ         -ٔ

٣إك١ ........ كٝها ٜٓٔب ك٢ ؽ٤بح األْٓ  -ٗ.....             ٣غت إٔ ٗوؽت ة........ -ٖ

 :ٛبد عٔغ أُنًو اَُبُْ ٌَُ ٓلوك ٓٔب ٣أر٢ ٝٙؼٚ ك٢ عِٔخ ٖٓ ػ٘لى-

اٌُبرت ( –اُلاػ٢  –اُؼبُْ –أَُزٔغ  -أُن٣غ   -اُل٘بٕ –)اُٖبٗغ 

اٍزقوط أُض٠٘ ٝث٤ٖ ػالٓخ ئػوثٚ ك٤ٔب ٢ِ٣ :  **

ؼ٤ٖاُغل٘بٕ ٝاه٤بٕ ُِ -ٔ

...................................................................................................

ر ر٠جبد



اُٖل٣وبٕ ٓزؼبٝٗبٕ -ٕ

...................................................................................................

ًٖزت  اُز٤ِٔن كه٤ٍ-ٖ

...................................................................................................

٣َز٤وع اُؾبهٍبٕ ا٤َُِ ًِٚ  -ٗ

 ................................................................................................

 ٝ ُْث٤ٖ ػالٓخ ئػواثٚ ك٤ٔب ٢ِ٣ : اٍزقوط عٔغ أُنًو اَُب

أُؼِٕٔٞ ٜٓزٕٔٞ ثبُْوػ  -ٔ

.......................................................................................................

.......................اُغ٘ٞك ٍبٛوٕٝ .......................................................... -ٕ

.....ًبكأد اُلُٝخ اُ٘بعؾ٤ٖ ..................................................................... -ٖ

ٛإالء هعبٍ ٓقِٖٕٞ .......................................................................... -ٗ

 ٘لى ٛبد أُض٢٘ ٝعٔغ أُنًو اَُبُْ اًَ ٓلوك ٓٔب ٣أر٢ ٝٙؼٚ ك٢ عِٔخ ٖٓ ػ:

ٓ٘بكن (  -ٓغزٜل   –هاٛت  -ٕبكم   –) كالػ  

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

 ) ّاُز٤ِٔن أُغزٜل ٓؾجٞة            ) اعؼَ اُغِٔخ ُِٔض٠٘ ٝاُغٔغ ٝؿ٤و ٓب ٣ِي

.....................................................................................................



  ٙغ ٌٓبٕ اُ٘وٜ ًِٔخ ٓ٘بٍجخ ثؾ٤ش رٌٕٞ ٓض٠٘ أٝ عٔغ ٓنًو ٍبُْ صْ أػوثٜب:

اُٖل٣وزبٕ .............  -ٔ

اُؼبِٕٓٞ ................  -ٕ

ٔل ............. ماًو ٓؾ -ٖ

٤َ٣و اُوطبه ػ٠ِ ...........  -ٗ

٣نٛت ........ئ٠ُ ؽوُْٜٞ ك٢ اُٖجبػ   -٘

٣وث٢ ............  أٝالكٛٔب ػ٠ِ اُٖلم  -ٙ 

ٍِٔذ ػ٠ِ .................... ٓق٤ِٖٖ-7



ضُ ٠ ي ػٍٝ اوضر ِٓ اصٕز١ٓجّغ اٌّؤٔش اٌطبٌُ :  ٘ٛ ا

عالمات اعراب جمع المؤنث السالم       

".........." مفرد    ال  "  ٌّوزٙ اد"  ٔوحذ ا:  الضمة الظاىرة    ثبٌخ اٌرفغ -1
........."". المفرد  "     اٌفبئساداورِذ  " :  الكسرة          ثبٌخ إٌظت -2
المفرد " .........." "  ثبٌّخٍظبد"  اضزؼٓ :  الكسرة         ثبٌخ اٌور    -3

"ھذة الكلمات  لٌست جمع مؤنث سالما " تنبٌة :

اوقات  اصوات ابٌات 

المفرد  
وقت  صوت  بٌت 

" "  فااللف والتاء ھنا زاردة

اٌطبٌُؤٔش جّغ اٌّ



 ر٠جبدر

  : ٍٟاضزخرط جّغ اٌّؤٔش اٌطبٌُ ٚأػرثٗ ف١ّب ٠

رىطت اٌظبالبد  صمخ إٌبش-1

د ذ٘ت اٌؼبِماد اٌٝ اٌؼًّ طجبثب -2

رشرح اٌّؼٍّبد  اٌ رٚش -3

٘ؤالء طبٔؼبد  ِب٘راد -4

  : ٗػغ جّغ ِؤٔش ضبٌُ ِىبْ إٌمؾ ف١ّب ٠ٍٟ ٚأػرث

رٕزظر ......... اٌمطبر ػٍٝ اٌّحطخ -1

اٌز١ٍّااد ..........ِحجٛثْٛ-2

٠وت أْ ٔرثت ة.............           -3

رؤاٞ ........ اٚرا ِّٙب فٟ ث١بح األُِ  -4

 جٍّخ ِٓ ػٕ ن:٘بد جّغ اٌّؤٔش اٌطبٌُ ٌىً ِفرا ِّب ٠أرٟ ٚػؼٗ ف ٟ-

اٌىبرجخ (  –اٌ اػ١خ  –اٌؼبٌّخ –اٌّطزّؼخ -اٌّا٠ؼخ   -اٌفٕبٔخ –)اٌظبٔؼخ 

 ٍٟاضزخرط جّغ اٌّؤٔش اٌطبٌُ ٚث١ٓ ػماِخ إػراثٗ ف١ّب ٠  :

اٌّؼٍّبد  ِٙزّبد ثبٌشرح -5

...............................................................................................

اٌطج١جبد ضب٘راد -6

...........................................................................................



وبفأد اٌ ٌٚخ إٌبجحبد -7

..........................................................................................

٘ؤالء ر١ٍّااد ِوزٙ اد -8

.......................................................................................

  :٘بد جّغ اٌّؤٔش اٌطبٌُ اوً ِفرا ِّب ٠أرٟ ٚػؼٗ فٟ جٍّخ ِٓ ػٕ ن

ِٕبفمخ (  -ِوزٙ  ح  –را٘جخ -طبالخ   –) فماثخ  

........................................................................................................................

.............................................................................. .........................................

 ( اٌز١ٍّا اٌّوزٙ  ِحجٛة    ) اجؼً اٌوٍّخ ٌٍوّغ اٌّؤٔش اٌطبٌُ ٚغ١ر ِب ٠ٍس َ

...................................................................................................

  ػغ ِىبْ إٌمؾ وٍّخ ِٕبضجخ ثح١ش رىْٛ جّغ ِؤٔش ضبٌُ صُ أػرثٙب

اٌظ ٠مبد ............. -1

اٌؼبِماد ................    -2

.............ارٚضُٙ             ذاورد  - 3  

٠ط١ر اٌمطبر ػٍٝ ...........  -4  

را٘ت ........إٌٝ ِ ارضُٙ فٟ اٌظجبح -5

٠رثٟ ............  أٚالاّ٘ب ػٍٝ اٌظ ق  -6 

 ػٍٝ .................... ِخٍظ١ٓضٍّذ  -7 



 أٔال : ًْزرب انمطغ ٔانٕصم

 (ًزح انمطغ : رشسى ) أ، إْ

  يٕاضغ ًْزح انمطغ :

–ئٕ –أٝ  –ٓضَ) ئُى٠  انذشٔفجًٍغ -1

أّ (

ئثوا٤ْٛ –ٓضَ) أؽٔل  جًٍغ األسًبء -2

أكَٚ ( –

ــى-3 ــى انضالص ــم انًبض انفؼ

ٔيصذسِ

ٓضَ) أفن ــــــ أفنا ( ، ) أٓو ـــــــــ أٓوا ( 

ثبػى -4 ضى انش ؼم انًب انف

َّ  ٓضَ   )   ٔأيشِ ٔيصذسِ –أًىوّ  –أًىو

ئًواّ (

ئهٛبة ( –أهٛت  –) أهٛت   

ٓضَ كم يضبسع يجذٔء ثًٓزح -5

اٍزؼَٔ ( -أّوة  –) أًزت 

 (ًْزح انٕصم : رشسى ) 

ِٛاػغ ّ٘سح اٌٛطً :

ٓضىَ ) اٌُزىبة انزؼشٌفٍخال -1

اُوعبٍ ( –

 –اث٘ىخ  –: اثىٖ  األسًبءشٕار -2

ا٣ىْ ّللا  –آىوؤ  –آىوأح  –اص٘زىبٕ  –اص٘بٕ

(اٍْ  –ا٣ٖٔ ّللا  –

صى -3 يش انضال ؼم اال انف

اهوأ ( –اًزت  –ٓضَ ) امٛت 

ــــى -4 ــــم انًبض انفؼ

انخًبســى أ انسذاســى 

: ٔأيشًْب ٔيصذسًْب

 اعزٔبع ( –اعزٔغ  –ٓضبٍ ) اعزٔغ 

اٍزؼٔبٍ ( –اٍزؼَٔ  –) اٍزؼَٔ        



دظ يؼى ال  

٠ٗ ٝاُل األٍٝ : ٓضَ ) ئٍٔبػ٤َ ثٖ ئثوا٤ْٛ (اما ٝهؼذ ث٤ٖ ػ٤ِٖٔ اُضب رذزف ًْزح اثٍ

ٝاما ٍجوذ ثأكاح اُ٘لاء ٣ب : ٓضَ ) ٣ب ثٖ األًو٤ٖٓ (

 ال انمًشٌخ )انًظٓشح( ٔ ال انشًسٍخ )انًذغًخ( 

غجبٍ ( ٣ٝبر٠ ُوِْ ٝاُؼِْ ٝا٠ُٛ اُز٠ رظٜو ػ٘ل اُ٘طن ٓضَ ) ا ال انمًشٌخ انًظٓشح

 ثؼلٛب ؽوٝف 

ٟ ( –ٝ  –ّ  -ٛـ  –ى  –م –ف – ؽ–ع –ؿ  –ػ  –ط –ة  –) أ 

اُطؼبّ (  –اُٖلم  –٠ٛ اُز٠ رٌزت ٝال ر٘طن ٓضَ ) اُزلبػ  ال انشًسٍخ انًذغًخ

(ٍ  –ظ  –ٛ  –ٗ  –ٓ  –ُ  -ً -م –ك  –س  –٣ٝبر٠ ثؼلٛب ؽوٝف  ) د 



; 

له٣جبدر

: ٙغ كائوح ؽٍٞ ههْ اإلعبثخ اُٖؾ٤ؾخ:    -: ٍٝألا ٍاإَُا 

 ) مٛجذ ٤ُٔبء ٓغ ٕل٣وزٜب ٛ٘ل ئ٠ُ ؽل٣وخ اُؾ٤ٞإ اٌُجوٟ(-ٔ

 : اَُبثوخ ٛٞاُزأ٤ٗش ك٢ اُغِٔخ ٓخ ٖٓ ػالٓبداُن١ ال ٣ٞعل ثٚ ػال ٔإٗشاالٍْ اُ

حديقح -د        ٌُد -جـ         لوياء -ب       الكثرٓ -أ

:  أُض٠٘ ٛٞ  -ٕ

اص١ٕٓ ػٍِٝب اي  -أ 

أوضر ِٓ اص١ٕٓ أٚ اصٕز١ٓ ػٍِٝب اي  -ة 

ألً ِٓ اص١ٕٓ أٚ اصٕز١ٓ ػٍِٝب اي  -كاص١ٕٓ أٚ اصٕز١ٓ  ػٍِٝب اي  -عـ

اٍْ ٓض٠٘ ٢ٛ : ػ٠ِاُغِٔخ اُز٢ اؽزٞد -ٖ

الحديقح شجرج هثورٍفي  -جـ    َ جيد عولسليواى  -ب في الويٌاء سفيٌراى  -أ 

هحود ّخالد يلعثاى في الحديقح -د 

:  ثٜنا االٍْ ألٗٚ  َبُْأُنًو اُ عٔغ٢ٍٔ -ٗ

كالوفرد في عدد حرّفَ –أ  

 الوفرد فقط تياء ًّْى علٔيزيد -ب 

 الوفرد تْاّ ًّْى أّ ألف ًّْى فقط علٔيزيد  -جـ 

الوفرد تْاّ ًّْى أّ ياء ًّْى فقط  علٔيزيد  -د 

-: ٢ٛ  ٍبُْ ٓإٗش عٔغاٍْ  ػ٠ِاُغِٔخ اُز٢ اؽزٞد -٘

خرجد الوسلواخ إلٔ الوسجد  -أ

ذُة الطالب إلٔ الودرسح  -ب 

  ٌُد ذِرن تأداء الْاجة-جـ

الٌِداى ذطالعاى الكراب -د 
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: )الوجرِذ( اسن هجزّر ّعالهح جزٍَ( االسن الوفزد عول)هزرخ تالوجرِذ فً -6

الكسرج -د    السكْى -جـ       الضوح  -ب      حالفرح -أ

: ًُسالنالوذكز ال جوععالهح رفع  -7

الٌْى ثثْخ -د           الياء -جـ          الْاّ  -ب  األلف -أ 

: الركسٍز فً حالح الجز ًُ جوععالهح إعزاب  -8

الياء-د        الكسرج -جـ     السكْى ّالكسر  -ب  الكسرج ّالياء -أ\ 

ًُسالوهثرذأ جاء هذكزاً  علىالجولح الرً اشرولد  -9 : اً

 الطالب قاهْا تأداء ّاجثاذِن -قام الوسلوْى لٌصرج ديٌِن ب -أ 

ِزبثؼخ ؽماثُٙ ػٍٝٛا ػٍّاٌّؼٍّْٛ  -جـ 

 اٌّؼٍّبْ شرثب اٌ رش -ا 

:     ٢ٛ ٍبُْ ٓإٗش عٔغفجو  ػ٠ِاُغِٔخ اُز٢ اّزِٔذ  -ٓٔ

اتِا الودارس أغلقد أتْ -ب                    جاءخ الفرياخ إلٔ هدارسِي -أ 

اهالخ هجداخرأٓ سعيد الع -د        ذرتيح األتٌاء علٔاألهِاخ حريصاخ  -جـ 

.األلف( —الٍاء–   الكسزج  —الفرحح     —وح)الض  عالهح رفع االسن الوفزد ًُ-11

.األلف(   -    الٍاء   –   الكسزج—فرححال   —)الضوح    عالهح ًصة الوثٌى ًُ-11

األلف( - الٍاء –  الكسزج  —الفرحح—الضوح)     هح ًصة االسن الوفزد ًُعال-11

(األُق— ا٤ُبء–  اٌَُوح —اُلزؾخ  —)اُٚٔخ  و أُض٠٘ ٢ٛعػالٓخ -ٗٔ

الووذّدج( األلف  -األلف الوقصْرج  -وزتْطح)الراء ال:  الهح الرأًٍث ًُ)داًح ( (ع-11

-السؤال الثاًً :

٘ٛ  اٌّضٕٝ (1  ( أٓبّ اُؼجبهح اُقبٛئخ : × )أٓبّ اُؼجبهح اُٖؾ٤ؾخ ٝػالٓخ  √( )ػغ ػماِخ  (أ

 (        )                      أوضر ِٓ اص١ٕٓ أٚ اصٕز١ٓ ػٍٝوً اضُ ٠ ي 

( ) تالكسزج الركسٍز : ٌزفعاى تالضوح ٌٌّصثاى تالفرحح ٌّجزاى جوعسن الوفزد ّاال( 1  
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(  )      ح ذخلْ هي أي عالهح هي عالهاخ الرأًٍثهؤًثٌُاك أسواء  (1 

ّعالهرح  ّيجرر   ٚػماِخ رفؼٗ ٌؼّخ ٠ٕٚظت ٚػماِخ ٔظجٗ اٌفزحخ طبٌُاٌ ّؤٔشاٌ جّغفغ ( ٠رٗ

(   جرٍ الكسرج )

(  )  ( عالهح رفع الوثٌى )الْاّ(1 

 :أعت ػٖ ًَ كووح ؽَت ٓبٛٞ ٓطِٞة ٓٔب ث٤ٖ اُو٤ٍٖٞ  ة( 
( ضبٌُِاور  جّغاٌخ١ر.) ػغ  ػٍٝ. ِزؼبْٚٔٛ …………………… -1

ِٓ إٌَٛ ِجىرا .) ػغ ِضٕٝ (………………اضز١مع  -2

(ضبٌُ ِؤٔش جّغِوزٙ اد .) ػغ ……………………..  -3

 ( رىط١ر جّغفٟ اٌجحر .) ػغ ………………. رط١ر  -4

 ب (ِؤٔض)ػغ اضّب   ِضّرح .………………………  -5

ج(أعرب ها يأذي:  

أًشأخ الذّلح دّراً لألٌرام  

ئػواثٜب   أٌُِخ
أًشأخ

 الذّلح

 دّرا

 لألٌرام
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 ـبٓواد ك٠ اػٔبم اُجؾبهٓ

" اث ٜ ِغبِراد ػمٍٗ االطجغ "

) اٌٛالغ ٚاٌخ١بي (

َ اُلاه٠ٍ االٍٝاُلٖ

اُوٖخ



القصة لھذا العام شٌقة النھا احدى مغامرات الشھٌر ) عقله االصبع ( وهى مزج بٌن *   

) الواقع والخٌال (  ونستخدم هنا الخٌال لتحقٌق االحداث الواقعٌة من خالل اسلوب    
ممتع    .        

. نافذة نتطل منھا على عالم البحار واسراره *   

* مالحظات بكاتب ) مؤلف ( القصة    *
.    االستاذ    ) أ / أحمد نجٌب  ( * 

*    تعرٌف بالكاتب:  
.  8291ٌات االداب والتربٌة ولد فى الجٌزة سنة  كاتب وادٌب معاصر واستاذ بكل      

دٌوان  –قاموس  –( ثالرماره كتاب لالطفال" مسرحٌات  33:الف اكثر من )          *      

برامج اذاعٌة وتلٌفزٌونٌة ...."   .  –شعر   

–ل أول استاذ مادة ) أدب األطفال ( واول من وضع علًما له قواعد واصو *

 .    >829كلٌة اآلداب  )جامعة القاھرة ( اكتوبر سنه   

( سنه فى كلٌات االداب والتربٌة 1:قام بالتدرٌس مادة " ادب االطفال " لمدة ) *

طنطا (  ؛  و قامت جامعة –االزھر  –عٌن شمس  –فى جامعات ) القاھرة 

مجموعة من كتبه نموذج )االدب العربى الحدٌث ( . ) ٌوتا االمرٌكٌة ( باختٌار

.  8212 – 8299جارزة الدولة التقدٌرٌة  مرتٌن  عام   *          

. 8228جارزة الملك ) فٌصل العالمٌة (  * 

 المجلس العالمى لكتب االطفال . عضو* 

ة والتعلٌم  المصرٌة .مستشارمركز التطوٌر التكنولوجى بوزارة التربٌ* 



*   أْٛ  ّق٤ٖبد اُوٖخ  *

االبتدارى؛ ٌحب(  طالب بالصف الخامس  عقلة االصبعبطل القصة لقبة ) :   اسامة "  "  -1

عقلة  –الشاطر حسن  –مثل ) السندباد البحرى  قراءة القصص حًبا كثًٌرا وبخاصة الخٌال

االصبع (. 

أصغر منه بسنة واحدة  –خت اسامة   : تشاركة البطولة ا   " " امانى   -9

تعٌش فى سٌناء مع زوجھا عالء الدٌن  .  –: االخت الكبرى     " هالة "  -:

"   : مھندس فى شركة )بترول سٌناء الذھبٌة ( زوج ھالة  .  " عالء الدٌن  -;

: االخت الصغرى    .      " منى "  ->

علٌھا اإلنسان .خدمھا تقوم باعمال خاصة ال ٌقدر " : آله نصنعھا و نست لىاالنسان اآل"  -=

مواجھة النٌران (  –الحفر فى االعماق  –مثال : ) حمل االشٌاء الثقلٌة   

: ھو عامل مجھزلعمله الحام ٌلبس فى ٌدة قفازا خاصا  عامل اللحام ""  -9

وجھه قناع ٌحمٌه من النار الشدٌدة للحام اثناء العمل وفى و   

ٌده جھاز خاص بلحم األنابٌب . 

: ھو غواص ٌقطع االسفنج وٌرتدى مالبس من المطاط . " صٌاد االسفنج " -1

" : ھما عامالن ٌعمالن فى زورق صٌد االسفنج  .  سعفان وشعبان"  -2



هٖٞه ك٠ اُٜٞاء -ٔ

  يحب قراءة الفصص الخالية : سامة (أ) *

–الشاطر حسن  –طالب بالصف الخامس االبتدائى يحب قراءة القصص ) السندباد البحرى *     

عديدة .   قصص الف ليلة وليلة ( .ترجمت للغات –عقلة االصبع 

( ثالثة لغات : 3لى )اإلصبع ترجمت إكان سعيدا عندما عرف أن عقلة  *    

اللغة االلمانية  . -3 –اللغة الفرنسية  -2 –اللغة االنجليزية  -1

احب االوقات )السامة( هى التى يقرا فيها قصة جميلة او يسبح فى عالم الخيال . * 

 اخته ) امانى ( هى اصغر منه بسنة واحدة فقط تقول له : *

كلها خياال فى خيال .. عيش معنا فى عالم الواقع يا اسامة " " إن الحياة ليست     

 فيقول لها :  *

 ؟كيف ذلك -  " إن الخيال شائق ولذيذ واحيانا يتحقق .... "    

؛ االنسان االنيطير فعال فى ببساط الريح المسحورالشاطر حسن يطير  -1

( .اءبالطائرة ويسبح فى الفضاء بسفن الفضاء ومكوك الفضالهواء )

التى يرى فيها الساحر ما يحدث فى البالد البعيدة كرة الساحر البلورية -2

( يضغط على زر صغير فيضئ بنور وهاج ترى :  التليفزيون) 

ٍٝاُلَٖ األ



( .  ... -اعماق البحار  –سطح القمر  –البالد البعيدة ) 

 كثير من المخترعات كانت خياال فى اول االمر  .    

(  ال الخيال وحدة يكفى) ؟ل الى حقائقكيف يحول هذا الخيا *   

نحول الخيال الى حقيقة بالعلم الغزير  و العمل الكثير   .      

وتقول ) امانى (  : " ال باس من ان تبنى ) قصورا فى الهواء ( على شرط ان  

من الواقع " . رف كيف تشيد لها اساساً تع  

نامحالم .. فى المأ   -2

ٌفكر فى  واسند ظھره الى شجرة كبٌرة خضراء واخذ  جالس فى حدٌقة البٌتاسامة ( *) 

خلتم سلٌمان ( –البساط المسحور  –عقلة االصبع  –) الشاطر حسن   

) بترول سٌناء  ) عالء الدٌن ( المھندس فى شركة وانتقل بتفكٌرة الى اختة ) ھالة ( وزوجھا  

بٌة ( قرب الشاطئ الشرقى لخلٌج السوٌس  . الذھ

لسفره لٌعمل فى آبار  البترول وللحٌاة فى ) هالة (  واخته ) عالء الدٌن (معجب ب  اسامة (* ) 

النھما ٌشتركان فى بناء المسقبل معا ومستقبل الوطن .   ؟المكان البعٌد عن العاصمة . والسبب

  عالء الدٌن ( فى رة اخته ) ھالة ( و زوجھافى زٌا ٌرٌد وٌرغب بشدة اسامة () لماذا(

 ؟سٌناء

الشدٌدة فى زٌارتھما فھو الٌنسى اسبوع العام الماضى و قضاء عدة اٌام اسامة () رغبة  -8

فى سٌناء الجمٌلة والشمس المشرقة والرمال الذھبٌة وحقل  البترول . 

البترول ( من  باطن االرض .)    -الذھب االسود  -ٌرى المھندسون والعمال ٌستخرجون   -2

نفسه وھو ٌضغط على ) خاتم سلٌمان ( وان الرٌح تحمله مع اخته ) امانى (  اسامة () تخٌل  *

فوق ظھر حمامة لبٌت اختھما ) ھالة ( فى سٌناء . 



غلبه النوم فنام فاختلط الخٌال باالحالم واحس كأن حوله كل شخصٌات قصص االطفال الخٌالٌة  *

.  التى ٌحبھا

على ظهر الحمامة -3

 .فجأة راى نفسه واخته  ) امانى ( على ظھر حمامة قوٌة جمٌلة   اسامة () *

  ؟حمام الزاجل ) حمام المراسلة (اذكر ما تعرف عن ال *

) حمام المراسلة (  : -) الحمام الزاجل (   

حمام  قوي وجميل المظهر  -1

عة . ( كيلو متر فى السا 06تطير بسرعة وخفة )  -2

يعرف )يحفظ(  الطريق بشكل غريب ومدهش .   -3

له اسم شهير ) حمام المراسلة (    .    -4

) امانى ( نحن اصغر من الحمامة ! ) اسامة ( الننا فى حجم )عقلة االصبع ( هل هذا من  *

 ؟المعقول

مع ذلك مانى (  هذا خيال فى خيال ولكنه لذيذ انت تعلم ذلك و) أسامة (  طبعا ال يا ) أ   

مسرور وسعيد . 

 يؤكد ) اسامة ( المانى ان الكبار ايضا يشاهدون :   *

مع العلم انهم  الرويات ( يكونون سعداء –القصص  –المسلسالت  –االفالم  –) المسرحيات     

يعرفون انها من خيال المؤلفين . 

 هناك خيال ممكن ان يحدث وبعضه خيال ال يحدث .  * 

عالء الدين(؟ –من) المؤلف ( ان يصنع لنذهب لسيناء حيث)هالة  ماذا تريدين *  



عالء الدين ( بصاروخ  –امانى ( بطريقة السفراو الذهاب لنذهب لسيناء حيث  )هالة أى )ر    

او طائرة . 

 حقك وراٌك وعلٌنا احترام آراء االخرٌن وال افرض رأٌى على احد  وھذا ُحُسن ھذا

" اختالف الرأى ال ٌفسد للود قضٌة " )اسامة ( :   وٌقول الحوار

 المزراع ثم الصحراء وظھر شاطئ البحر وفجأة ) امانى ( واستمرت الحمامة

تشعر بدوار شدٌد وامسك )عقلة االصبع ( ٌد اخته التى اختل توازنھا وتتعلق برٌشة واحدة      

وحاول عقلة االصبع ان ٌرفعھا فسقطا فى البحر واخذ ٌغوصان .



؟أْين َأمانى -1

) اسامة ( ٌبدا رحلة البحث عن اخته ) امانى (  ووجد نفسه فى عالم غرٌب عجٌب فى حدٌقة *

المدھشة وما ٌشبة االشجار المصنوعة  عجٌبة الشكل بدٌعة االلوان وٌقول ما اجمل ھذة المناظر

 ..( . -احمر -من مادة صخرٌة ) اصفر

 ؟تعرف عن ) المستعمرات المرجانٌة ( اكتب ما  *  

)المرجان(   عمل حٌوان) المستعمرات المرجانٌة ( : ھى االشجار الصخرٌة الملونة من     

وٌصنع تلك )البٌوت( المستعمرات المرجانٌة لٌحتمى بھا  . 

 ؟اكتب ما تعرف عن ) حٌوان المرجان (*    

جٌرٌة لبناء بٌته  ٌر له ھٌكل وغطاء ٌفرز مادة) حٌوان المرجان ( : ھو حٌوان بحرى صغ     

على شكل اشجار بٌضاء او ملونة لٌحتمى بھا وتكون طرٌة ثم تصبح كاألحجار. 

) اسامة ( ال ٌستطٌع أن ٌراى اخته ) امانى ( واخذ ) ٌبحث( وٌتنقل فى المستعمرات *

المرجانٌة ولكن من غٌر فاردة . 

معارك تحت الماء  -٢

) عقلة رأى فتھا لمكان اخر لٌس لى إال الصبر مع الصابرٌن ٌظھر أن االمواج قذإن هللا*      

أن ٌركب على ظھرھا وٌنتقل معھا وهى :  فخطرت على باله فكرةاالصبع ( سمكة كبٌرة غرٌبة 

فى قاع البحر . 

اُضب٠ٗ اُلَٖ 



؟) األخطبوط ( اكتب ما تعرف عن *      

:  ) األخطبوط (  

حٌوان بحرى اسطوانى الشكل . -8

له ثمانى اذرع تتحرك فى كل ناحٌة . -9

( اربعة امتار .   ;طول الواحدة منھا حوالى ) -: 

وت تذكر) عقلة االصبع ( الفٌلم السٌنمارى ) مغامرات موجه بحر ( والمعركة العنٌفة بٌن ح*      

واالخطبوط وانتصر فٌھا الحوت واكل االخطبوط .

  ؟ما هى الحٌلة التى استخدمھا  االخطبوط مع الحوت الضخم *     

الحٌلة التى استخدمھا  االخطبوط مع الحوت الضخم اخرج من جسمه كالحبر انتشرت   

 حوله واختنفى عن االنظار .

 ؟) سمك ابو سٌف ( اكتب ما تعرف عن  *     

) سمك ابو سٌف (  :  

سمكة متوحشة  .   -8

 ( اربعة امتار . ;طولھا حوالى )  -9

( متر تقرٌبا .  8لھا طرف طوٌل كالسٌف طوله )  -:

واخذ ٌفكر أٌن سارت السمكة وعلى ظھرھا ) عقلة االصبع ( ٌبحث عن اختة ) امانى ( *     

......  :  االجابة صعبةولكن  ؟أمانى ()

الدنٌا امامه حتى اصبحت اضٌق من ثقب اإلبرة "" ضاقت   

 : ولًكن )اسامة ( تذكر قول هللا تعالى  

إَِن مع العسر ٌسرا { ۞} فإَِن مع العسر ٌسرا      



وتذكر قول الشاعر :  

فرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتھا          فرجت وكنت أظنھا ال ت  

 فقال ) عقلة االصبع ( لنفسه : ال تٌئس .. تذكر قول هللا تعالى :  

} إنه ال ٌٌئس من روح هللا إال القوم الكافرون {  

فقال ٌا ) اسامة ( علٌك بالدعاء ألن هللا عز وجل ٌقول :   

{   لكم} وقال ربكم ادعونى استجب   

 وقال) ٌا رب (                                       

 ؟اكتب ما تعرف عن ) سمك المنشار ( = )سمك ذات المنشار ( *

(   =  )سمك ذات المنشار (  :  سمك المنشار)   

 سمكة كبٌرة مفترسة   .   -8

( ستة أمتار   .  =طولھا حوالى )   -9

لھا طرف كالمنشار  .   -:

( متران تقرٌبا .  9شار )طول المن  -;

تضرب االسماك بھذا المنشار فتمزق اجساھا  ثم  تأكلھا وھو ما حدث للسمكة التى ٌركبھا * 

وطار )عقلة االصبع ( مبتعدا حتى ال تأكله مع االسماك الممزقة واخذ ٌتقلب فى الماء  . 



  األشباح السوداء - ٣  

) عقلة االصبع ( من الموت بأعجوبة ولكنة فقد السمكة التى ٌركبھاوٌتنقل   بھا  واصبح  نجا * 

ٌتنقل فى الماء بصعوبة وتذكر مقولة ) امانى ( : 

"  لبحر الواسع الكبٌروالمخٌف الٌظھر اول وال اخرھذا  "

*  احس ) اسامة ( ماء البحر ٌضطرب اضطرابا شدٌدا واشباحا سوداء كبٌرة ھارلة  *

   ؟) االشباح السوداء (من هذه 

: ھى انابٌب حدٌدٌة ضخمة استقرت فى اعماق البحر لنقل البترول الى  ) االشباح السوداء (  

 خزاناتة على الشاطئ . 

ى ) عقلة االصبع ( بعض الغواصٌن ٌطمرنون وعند قراره بالصعود لٌرى ما رأ *

تف ) عقلة االصبع ( قارال  :ٌحدث لالنابٌب  فجأة كان صوت ) امانى ( وھ

" الحمد هلل  ... الحمد لك ٌا رب " 



العثور على أمانى   -١

كانت ) امانى (: تصرخ وتصٌح النھا محشورة تحت انبوبة ضخمة سوداء ساعدنى للخروج  *

لست متھورا افكر  ولكن احترس " إن الحرص واجب دارما " ورد )عقلة  االصبع ( :  " انا
بعقلى " واخذ ٌتصرف بحذر وساعدھا وتصافحا وھما فى غاٌة الفرح والسرور وقاال فى صوت 

 واحد ) الحمد هلل( .

السمك ابو  -سمك ابو سٌف  –الحوت واالخطبوط  –وحكى لھا عن ) المستعمرات المرجانٌة  *

السمكة التى ركبھا ( .  –منشار 

 ؟االصبع ( اخٌرً ما اهم شئ وجدة ) عقلة ا *

مانى ( . ا اختة ) أاھم شئ وجدة ) عقلة االصبع ( اخٌرً   

وحكت له ان البحر عمٌق شدٌد العمق وكلما ازاد العمق زادت البرودة للماء و نقص الضوء  *

واختفى وساد الظالم التام . 

االسماك المضٌئة : *

فا ٌنٌر لھا الطرٌق . سمكة ترسل امامھا ضوءا كشا -8

سمكة فى راسھا ضوء احمر وذٌلھا نور ازرق . -9

سمكة ٌخرج النور من جسمھا كله .  -:  

سمك ٌستطٌع ان ٌطفئ انواره و تشغلھا كما تشاء . -;  

اُضبُش اُلَٖ 



الجزٌرة الحدٌدٌة  -٢

 ؟اتفق ) عقلة االصبع ( واختة ) امانى ( للصعود لسطح الماء  لماذا *

 لٌعرفا حكاٌة ) االنابٌب ( السوداء الضخمة والغواصٌن .   

  ؟وصف ) مواصفات ( الجزٌرة الحدٌدٌة *

الجزٌرة الحدٌدٌة :    
جزٌرة صغٌرة وسط الماء مصنوعة من الحدٌد .  -8

فى وسطھا برج حدٌدى عال .   -9

بھا حجرات واجھزة مختلفة .  -:

 بھا مطار لطاررة ھلٌكوبتر .  -;

ترسو لجوارھا سفٌنة كبٌرة ومراكب صغٌرة .   ->

ناس ٌعملون بھمة ونشاط .  -= 

مبنٌة فوق برر كبٌرة من آبار البترول .  -9

 عمل اللحام :  ھو عامل مھنى مختص ب  عامل اللحام *

"اجراءات السالمة والصحة المھنٌة "   

ٌلبس فى ٌده قفازا خاصا  -8

قناع على وجھه ٌحمٌه من النار الشدٌد اثناء العمل  -9

فى ٌده جھاز خاص بلحم االنابٌب   -: 



) حبل االمان (  : حبل مربوط فى الجزٌرة الحدٌدٌة  من طرف واالخر   -; 

بوسط العامل 

 نالحظ ان عامل اللحام واجه السقوط عندما طار القناع الذى ٌحمى وجھه *

من دون خوف ل لكن حبل االمان انقذ حٌاتة  بل ونادى على زمالءه الخذ القناع واستكمل العم  

وال تردد . 

طائرة مروحٌة ) هلٌكوبتر (  -٣

 المطار الصغٌر بٌه طاررة مروحٌة ) ھلٌكوبتر ( تتحرك وامانى ترٌد العودة   علٌھا

  (وترجع الى بٌتھا و )اسامة ( ٌرفض الفكرة وٌبدا بعرض العجارب والغرارب قالت )امانى

لقد طارت الطاررة وال فاردة من الكالم وغاصا فى الماء مرة اخرى . 

 وافقت ) امانى ( اخاھا ) عقلة االصبع ( فى بشان الغوص تانٌة فى الماء؟ ھل

ال ولكن الطاررة المروحٌة طارت والفاردة من الكالم وغاصت معه . 



قصة ) مغامرات في أعماق البحار ( 

 انفصم األٔل

ِفرااد اٌفظً :.   أٚال :

ِراافٙباٌىٍّخِراافٙباٌىٍّخ ِراافٙباٌىٍّخ

عٔبً 

روعٔذ

ػل٣لح

ثل٣ؼخ

ّبئوخ

 ُن٣ن

ٌٓىىىىىىىىىىىىىىٞى 

اُلٚبء

 اُجِٞه

٣ٚـٜ

ٝٛبط

 ًض٤ًوا

ٗوِىىىىذ ٓىىىىٖ ُـىىىىخ 

ألفوٟ

 ًض٤وح

ٓض٤ىىىىىَع٤ِٔىىىىىخ ال 

ُٜب

٤َِٓخ ع٤ِٔخ

 ٢ّء ٓٔزغ

ٓوًجخ اُلٚبء

ٗٞع ٖٓ اُيعبط

٣لًٝ

ّل٣ل اُٚٞء

 أُقزوػبد

 ٣جلٝ

 اُؼ٘بٕ

أِٛىىىىىن ُق٤بُىىىىىخ 

 اُؼ٘بٕ

 الثل

 اُـي٣و

ال ثأً

 ر٤ْل

 رق٤َ

ؿِجٚ اُّ٘ٞ

أُجزٌواد

٣ظٜو

 اُِغبّ

ٍىىوػ ثلٌىىوٙ 

ثؼ٤لا

ال ٓلو

اٌُض٤و

ال ٓبٗغ

رج٢٘

 رٖٞه

٤ٍطو ػ٤ِٚ

كغأح

هّىىىىىىبهخ 

أكوٗ

ر٤ٖؼ

ٝاهك

افزَ

ٕلٓخ

٣ـٕٞبٕ

هبع

ػِىىىىى٢ ؿ٤ىىىىىو 

رٞهغ

 فلخ ْٝٗبٛ

أٝعىىىىىىىىىىىىىىىىىت 

 ٝأُيّ

روكغ ٕٞرٜب

كول اُزٞاىٕ

 اٛزي

ٙىىىىىىىىىىىىىىىىوثخ 

 ّل٣لح

٣٘ىىىىىىىىيالٕ ئٍ

 األػٔبم

أٍلَ اُجؾو



ِفرا٘ب اٌىٍّخ جّؼٙب اٌىٍّخ ِؼبا٘ب اٌىٍّخ 

اُق٤بٍ

اٌُض٤و 

رج٢٘ 

اُجؼ٤ل 

اٌُجبه 

اُـي٣و 

ر٤ْل 

اُٞك 

ّل٣ل

اُٞاٍغ 

ه١ٞ 

٣غ ٍو

٣جلٝ 

هبع 

اُّ٘ٞ

افزالف

٣لَل 

عٔبً 

ع٤َٔ

اُؾو٤وخ 

اُو٤َِ

رٜلّ

اُوو٣ت

اُٖـبه 

اُو٤َِ

رٜلّ

اٌُوٙ 

ٙؼ٤ق 

ا٤ُٚن 

ٙؼ٤ق 

ثطئ 

٣قزل٢ 

ٍطؼ 

ا٤ُوظخ 

رْبثٚ 

٣ِٖؼ 

ه٤ِالً 

هج٤ؼ 

اَُبؽو 

ه٤ٚخ 

أٓو 

ثَبٛ 

ٌٓٞى 

ىه 

اُؼبٕٔخ 

ف٤بٍ

ّبٛئ 

ؼٍط

اُؤو 

ؽوَ

ظٜو 

ٍؼ٤ل 

اُطو٣ن

اُؼ٘بٕ

ب ًٍ أٍب

ثؾو 

أٍٝ

اَُؾوح 

هٚب٣ب 

أٓٞه 

 –أثَىىىىىىىىىىطخ 

 َُٜ ثُ

ٌٓب٤ًي 

أىهاه

اُؼٞإْ

 –أف٤ِىىىىىىىىىىىىىخ 

ف٤بالد 

ّبٛئ 

ٍطؼ 

اُؤو 

ؽوَ

ظٜو 

ٍؼ٤ل 

اُطوم

األػ٘خ 

ب  ًَ أٍُ

آهاء 

هٖٞه 

أٛلبٍ

ٔ اُوٖ

آثبه 

األؽالّ

األكالّ

أَُوؽ٤بد 

أََُِالد 

 األٝهبد 

 أػٔبم 

أُقزوػبد 

اُٖٞاه٣ـ 

اُطبئواد 

ؽوبئن 

اُوٝا٣بد 

اُوٍبئَ

اٌُجبه 

أؽ٤بًٗب

هأٟ

هٖو 

ٛلَ

اُوٖخ 

ثئو 

اُؾِْ

اُل٤ِْ

أَُوؽ٤خ 

أَََُِ

اُٞهذ 

ػٔن 

أُقزوع 

اُٖبهٝؿ 

اُطبئو 

ؽو٤وخ 

اُوٝا٣خ 

اُوٍبُخ 

اٌُج٤و 

ؽ٤ً٘ب 



ٓق٤ق 

فبٕخ 

ٓو٣ؼ 

ػبٓخ

آفو 

فبرْ

 –ثؾىىىىىىىىىىىىىىبه 

ثؾٞه 

أٝائَ

أٝافو 

فٞارْ

ُـبد 

ٓـبٓواد 

ُـخ 

ٓـبٓوح 

صبٌضب : ضؤاي ٚجٛاة :. 

 ؟ِٚب ضجت ضؼبارٗ ؟: ِب اٌمظض اٌزٟ وبْ ٠وت أضبِخ لراءرٙب 1ش

كاف أسامة يحب قراءة قصص السندباد البحري والشاطر حسف وألؼ ليمة ، وسبب سعادتو أنػو 

ىا كثيرًا مف أطفاؿ العالـ ، ويحبونيا . عرؼ أف ىذه القصص قد ترجمت إلي لغات عديدة ليقرؤ 

 ؟: وبْ ثطبؽ اٌر٠ح خ١بالا فى١  أطجح ثم١مخ 2ش

باختراع الصواريخ والطائرات وسفف الفضاء ومكوؾ الفضاء . 

 ؟ٚو١  أطحجذ ثم١مخ ؟: ِبذا رؼرف ػٓ ورح اٌطبثر اٌجٍٛر٠خ 3ش

يػدة ، وأصػبح حقيقػة بػاختراع مف البمور خياليػة يػري بيػا السػاحر األشػياء البع ةىي كرة زجاجي

 التمفزيوف . 

 ؟: ٌىٟ ٠زحمك اٌخ١بي الث  ِٓ شرؽ١ٓ ِب ّ٘ب 4ش

العمـ الغزير والعمؿ الكثير . 

 ؟: أ٠ٓ ٠ؼًّ " ػماء اٌ ٠ٓ " زٚط أخذ أضبِخ 5ش

يعمؿ فى شركة ) بتروؿ سيناء الذىبية ( قرب الشاطئ الشرقي لخميج السويس . 



 ؟ؼوجاب ثؼماء اٌ ٠ٓ: ٌّبذا وبْ " أضبِخ " ِ 6ش

ألنو سػافر إلػى سػيناء ليعمػؿ فػي آبػار البتػروؿ وذىػب إلػى ذلػؾ المكػاف البعيػد ليبنػى مسػتقبمو 

 ومستقبؿ وطنو .

 ؟ٌّٚبذا أؽٍك ػ١ٍٗ ٘اا االضُ ؟: ِب اٌّمظٛا ثبٌا٘ت األضٛا 7ش

البتروؿ ، ألف لونو أسود وغالي الثمف مثؿ الذىب . 

 ؟ٓ ػًّ " ػماء اٌ ٠ٓ " فٟ ض١ٕبء: ِب ِٛل  أخزٗ " ٘بٌخ " ِ 8ش 

وافقػػت عمػػي عممػػو وىػػي سػػعيدة ، وسػػافرت مػػع زوجيػػا لمحيػػاة فػػي ذلػػؾ المكػػاف البعيػػد عػػف 

 العاصػػػمة ، لتشارؾ زوجيا في بناء مستقبمو ومستقبؿ الوطف . 

 ؟ٚو١  ٚج  ٔفطٗ ؟: ِبذا أثص " أضبِخ " ػٕ ِب غٍجٗ إٌَٛ 9ش

ؿ شخصيات قصػص األطفػاؿ التػي يحبيػا ، وفجػأة وجػد أحس أسامة عندما غمبو النـو حولو ك

نفسو مع أختو عمي ظير حمامة قوية مػف الحمػاـ الزاجػؿ ، تطيػر بسػرعة وخفػة ورشػاقة فػوؽ 

.  المزارع والحقوؿ

 ؟ٚو١  رظرف أضبِخ ؟: ِبذا ث س ألِبٟٔ ٟٚ٘ ػٍٟ ظٙر اٌحّبِخ11ش

.

ش�رت أماني بدوار شدید فاختل توازنها وانزلقـت مـن فـوق �هـر الحمامـة ، وعلقـت بر�شـة 

فـي ب�نهــا ، وحــاول أخیهــا أن یرفعهــا �ســ��ا معــا إلــي أســ�ل حتــى اصــطدما بمیــاه 

ماق البحر    البحــر ، وأخــذ ��وصان في أ�



 ؟أٌٍ أيبًَ –انفصم انضبًَ 

ِفرااد اٌفظً :. أٚال : 

ِراافٙباٌىٍّخِراافٙباٌىٍّخِراافٙب اٌىٍّخ

هبع اُجؾو

ػغ٤جخ

ثل٣ؼخ

ٓب أثلع

ػ٢ٗٞ

٣ْؼو

هنكزٜب

فطود

ثبُٚ

ؽَت

أٍلِٚ

 ؿو٣جخ

ع٤ِٔخ هه٤وخ

ٓب أعَٔ

ٓؼ٤٘ىىىىىىىىىىىىىىىىى٢ 

َٝٓبػل١

٣ؾٌ

 أُوزٜب

أُىىىىىىىىىىىىىىىىىواك 

 عبءد

ٗلَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٚ 

 ٝفبٛوٙ

ظٖ –رٞهغ 

اُؾ٤ِخ

أكِذ

ػ٤٘لخ

صوت

اُؼَو

ا٤َُو

اٍزؾٌٔذ

هٝػ ّللا

اُليع

أُنػٞهح

اُقل٣ؼىىىىىىىخ ٝؽَىىىىىىىٖ

اُزٖوف

 ٛوة

ه٣ٞخ ّل٣لح

كزؾخ ٕـ٤وح

اُْلح

ا٤ُِٖ

اّزلد

 هؽٔزٚ

ّلح اُقٞف

اُقبئلخ

ماد

أُٔيهخ

٣ٚطوة

أؽبٛىىىىذ 

ثٚ

اٍزوود

ٍبً٘ٚ

ؽنه

٣زَٔو

ٛزق

ٕبؽجخ

 ُٔوطؼخا

٣زؾوى ثْلح

اُزلذ ؽُٞٚ

ٍىىىىىىىىىىىىىىىىىٌ٘ذ 

ٝٛلأد

ٛبكئخ

ؽوٓ

٣ضجذ

ٕبػ



ِفرا٘باٌىٍّخجّؼٙباٌىٍّخِؼبا٘باٌىٍّخ

هبع

أػ٢ِ

اُغ٤َٔ

ٓقزِلخ

اُقٞف

اٗزٖو

أفلزٚ

اُزؼت

اُؼَو

اُليع

ٕؼٞثخ

ٕبػ

ٓنػٞهح

ؿو٣ت

ٍبً٘خ

أٓبٓٚ

ٍؼبكح

ٍىىىىىىىىىىىطؼ أٝ 

هٔخ

أٍلَ

اُوج٤ؼ

 ٓزلوخ

االٛٔئ٘بٕ

اٜٗيّ 

ٚأظٜور

اُواؽخ

 ا٤َُو

األٖٓ

ٍُٜٞخ

ٌٍذ

 –آٓ٘ىىىىىىىىىىىىىىىخ 

ٓطٔئ٘خ

ٓأُٞف

ٓزؾوًخ

فِلٚ

ؽيٕ

ؽٞد

ّجؼ

ْٓ٘به

صوت

هبع

اإلٕجغ

ٗبؽ٤خ

أُبء

عبٗت

ماد

اُؾ٤ِخ

ٕٞد

ػَٔ

ٌٍٔخ

ٕقوح

ٓٞعٚ

أُ٘ظو

أَُزؼٔوح

ٌَّ

ؽ٤زبٕ

أّجبػ

ٓ٘ب٤ّو

صوٞة

–أهىىىىىٞاع  –ه٤ؼىىىىىبٕ

ه٤ؼخ

األٕبثغ

ٗٞاؽ٢

ا٤ُٔبٙ

عٞاٗت

مٝاد

ؾ٤َاُ

إٔٞاد

أػٔبٍ

ٍٔي

 ٕقٞه

 –ٓىىىىىٞط  –أٓىىىىىٞاط 

ٓٞعبد

أُ٘بظو

أّجبػ

ؿوائت

أمهع

أعَبّ

أُؼىىىىىبهى 

أػٔبم

ػغبئت

ؽِوبد

أهٝاػ

اُٖبثو٣ٖ

ؽجبد

أٛواف

أٗبث٤ت

اُـٞا٤ٕٖ

ّجؼ

ؿو٣جخ

مهاع

عَْ

أُؼوًخ

ػٔن

ػغ٤جخ

ؽِوخ

هٝػ

اُٖبثو

ؽجخ

ٛوف

أٗجٞثخ

اُـٞآ



ؿو٣ت

عٜل

أَُزؼٔواد

 أٌّبٍ

 ؿوثبء

 عٜٞك

 : ضؤاي ٚجٛاة :.صب١ٔب 

 ؟ِٚب ٚج  ٔفطٗ ؟: إٌٟ أ٠ٓ ٚطً ػمٍخ اإلطجغ 1ش

َٕٝ ئ٢ُ هبع اُجؾو ، ٝٝعل ٗلَٚ ك٢ ؽل٣وخ ػغ٤جخ اٌَُْ ثل٣ؼخ األُٞإ . 

 ؟ٚأ٠ٓ ث أ اٌجحش ؟: ػّٓ وبْ ٠جحش ػمٍخ اإلطجغ 2ش

ًبٕ ٣جؾش ػٖ أفزٚ " أٓب٢ٗ " ، ٝثلأ اُجؾش ك٢ اُؾل٣وخ اُجؾو٣خ اُغ٤ِٔخ . 

 ؟ٌفىرح اٌزٟ خطرد ػٍٟ ثبي ػمٍخ اإلطجغ ػٕ ِب رأٞ اٌطّىخ اٌىج١رح: ِب ا 3ش

إٔ ٣وًت ػ٢ِ ظٜو أٌَُخ اٌُج٤وح ٣ٝ٘زوَ ٓؼٜب ك٢ هبع اُجؾو ثؾضب ػٖ أٓب٢ٗ . 

؟: ٌّبذا ٌُ رشؼر ثٗ اٌطّىخ اٌىج١رح 4ش

ألٜٗب ًج٤وح اُؾغْ ، ٝأٍبٓخ ٕـ٤و علا ثؾغْ ػوِخ اإلٕجغ . 

 ؟ٚ٘ٛ ػٍٟ ظٙر اٌطّىخ: ِبذا رأٞ ػمٍخ اإلطجغ  5ش

هأٟ ؽ٤ٞاًٗب ثؾو٣ًب ُٚ صٔب٢ٗ أمهع ًج٤وح رزؾوى ك٢ ًَ ٗبؽ٤خ ٍٝٛٞ اُنهاع ؽٞا٠ُ أهثؼخ أٓزبه . 

 ؟: و١  أفٍذ األخطجٛؽ ِٓ اٌحٛد 6ش

أكوى األفطجٞٛ ٓبكح ًبُؾجو اٗزْود ؽُٞٚ ٝأفلزٚ ػٖ األٗظبه . 

 ؟: ِبذا فؼٍذ ضّىخ أثٟ ض١  ِغ اٌحٛد 7ش

ؼ٘زٚ ٛؼ٘خ هبرِخ .ٛغٔذ ػ٤ِٚ ٝٛ

 ؟: ِبذا فؼً أضبِخ ػٕ ِب ػبلذ اٌ ١ٔب ػ١ٍٗ 8ش



ػ٘لٓب ٙبهذ اُل٤ٗب ػ٢ِ أٍبٓخ ألٗٚ ُْ ٣غل أٓب٢ٗ رنًو هٍٞ ّللا رؼب٢ُ : " كإ ٓغ اُؼَو ٣َوا " 

ٝهبٍ ُ٘لَٚ : ال ر٤أً ٣ب أٍبٓخ " ئٗٚ ال ٤٣ىأً ٓىٖ هٝػ ّللا ئال اُوىّٞ اٌُىبكو٣ٖ " . ٝكػىب ّللا إٔ

ب٢ٗ . ٣غل أفزٚ أٓ

 ؟: ٌّبذا وبٔذ األضّبن رطبرع ثبٌٙرة ٟٚ٘ ِاػٛرح 9ش

ٌٍٔخ أث٢ ْٓ٘به .  فٞكًب ٖٓ

 ؟ِٚب اٌخطر اٌاٞ رؼرع ٌٗ ؟: ِبذا ث س ٌٍطّىخ اٌزٟ وبْ ٠روجٙب ػمٍخ اإلطجغ 11ش

ٙوثزٜب ٌٍٔخ أث٢ ْٓ٘به ٙوثخ ه٣ٞخ كؤَزٜب ٖٗل٤ٖ ، ًٝبكد رِزْٜ ػوِخ اإلٕجغ ٓغ األٍٔبى 

ٖٓ أُٞد ثأػغٞثخ . أُٔيهخ ك٘غب 

 ؟: ِب ضجت اػطراة ِبء اٌجحر11ش

األّجبػ اَُٞكاء اُز٢ ًبٗذ ر٘يٍ ٖٓ أػ٢ِ ئ٢ُ أٍلَ . 

 ؟ِٚبذا فؼٍٛا ؟:. ٌّبذا ٔسي اٌغٛاطْٛ إٌٟ لبع اٌجحر 12ش

٤ُطٔئ٘ٞا ػ٢ِ ٍالٓخ األٗبث٤ت ، ٝكاهٝا ؽُٜٞب صْ ٕؼلٝا ئ٢ُ أػ٢ِ .

  ؟فٟ ِىبٔخ ٚال ٠زحرن : ِب اٌاٞ جؼً ػمٍخ اإلطجغ ٠زطّر 13ش

أٗٚ ٍٔغ ٕٞد أفزٚ أٓب٢ٗ ر٘بك٣ٚ ٝرٖوؿ . 



انؼضٕس ػهً أيبًَ –انفصم انضبنش 

ِفرااد اٌفظً :.  أٚال :

اٌىٍّخ

ِراافٙباٌىٍّخِراافٙب

ا ِزٙٛرا

لافذ ثٙب

رغٛص

أشجبح

فوأح

ضبا

رشبء

اٌخماق

اٌجرط

ررضٛ 

اٌطف١ٕخ

ب ِٕ فؼا

 أٌمذ ثٙب

ٌّبءرٕسي رحذ ا

اٌّفرا شجح ٚ٘ٛ اٌظً أٚ اٌخ١بي

ػٍٟ غ١ر رٛلغ

ػُ ٚأزشر

رر٠ 

 وض١ر اٌخٍك

 ثٕبء ِررفغ

رم  ػٓ اٌط١ر

ّ٘خ

٠زطٍك

ا لفبزا

اٌشرر

ثرف

ا٘زس

اٌخط١رح

اخزً

ا٘شخ

ػس٠ّخ

٠ظؼ 

 غطبء ١ٌٍ 

أجساء طغ١رح ِزٛ٘وخ ِٓ

جطُ ٠حزرق

 ؽرف

 رحرن

 اٌٍّٙىخ

 اػطرة

 ث١رح



ِفرا٘باٌىٍّخجّؼٙبٍّخاٌىِؼبا٘باٌىٍّخ

اٌّظٍّخ

ِزٙٛر

ثؾء

شوبع

لبع

٠زحرن

اشز 

األِبْ

٠ظؼ 

رشؼً

خطر

رف١غ

اخزً

اٌّؼ١ئخ

ِزسْ

ضرػخ

ججبْ

لّخ

٠طىٓ

ػؼ 

اٌخٛف

٠ٕسي

رطفئ

أِٓ

غ١ٍع

اضزمر

شوبع

فبئ ح

فرطخ

أذْ

ِىبْ

ثرط

اٌوس٠رح

ل١ًٍ

ضٍُ

اٌمٕبع

ػبًِ

ثىب٠خ

ػو١جخ

ؽبئرح

شوؼبْ

فٛائ 

فرص

 آذاْ

أِىٕخ –أِبوٓ 

ثرٚط / أثراط

اٌوسر

لمائً

ضماٌُ

 األلٕؼخ

 ػّبي

ثىب٠بد

 ػوبئت

ؽبئراد

ضطٛح

أجٙسح

األِٛاط

األٔبث١ت

اٌشرر

أِبٟٔ

ِراٚح

اٌغٛاط١ٓ

صرٚاد

اٌىماَ

ثٛااس

األػّبق

ثجبي

ِطبر

ضطح

جٙبز

اٌّٛجخ

األٔجٛثخ

اٌشرارح

أ١ِٕخ

ِرٚثخ

اٌغٛاص

صرٚح

اٌىٍّخ

ثباصخ

اٌؼّك

ثجً

ِطبراد



:صبٌضب : ضؤاي ٚجٛاة 

 ؟: و١  ػضر أضبِخ ػٍٟ أخزٗ أِبٟٔ 1ش

ٝعلٛب ٓؾْٞهح رؾذ أٗجٞثخ ٙقٔخ ٍٞكاء ٢ٛٝ ر٤ٖؼ ٝرٖوؿ 

 ؟ٚثّب را ػ١ٍٙب ؟: ُِ ثارد أِبٟٔ ػمٍخ اإلطجغ ػٕ ِب جبء إلٔمبذ٘ب 2ش

ّىغبع ٌُٝ٘ىٚ ُى٤ٌٝهك ػ٤ِٜب ثأٗٚ  –ؽنهرٚ ٖٓ األٗجٞثخ اَُٞكاء اُٚقٔخ ؽز٠ ال رَوٜ ػ٤ِٚ . 

 ٓزًٜٞها ، كبالؽز٤بٛ ٝاعت . 

 ؟ٚػٓ أٞ شٟء ث صٙب ؟: ِبذا ثىٟ ػمٍخ اإلطجغ ألِبٟٔ 3ش

ٝؽىىلصٜب ػٔىىب كؼِىىٚ اُؾىىٞد ٝاألفطجىىٞٛ  –ؽٌىى٢ ُٜىىب ٓىىب هآٙ ٓىىٖ أَُىىزؼٔواد أُوعب٤ٗىىخ اُغ٤ِٔىىخ 

ٍٝٔي أثٞ ٤ٍق ٍٝٔي أثٞ ْٓ٘به ٝأٌَُخ اٌُج٤وح اُز٢ هًجٜب . 

 ؟ٚػماَ ٠ ي ذٌه ؟ٟٚ٘ فٟ أػّبق اٌجحبر : ِبذا شب٘ د أِبٟٔ 4ش

ّبٛلد أٗٞاػب ٝأٌّبال ؿو٣جخ ٖٓ األٍٔبى ك٢ أػٔبم اُجؾبه ٓضَ : 

) أ ( أٌَُخ اُز٢ ٣قوط ٜٓ٘ب ٙٞء ٤٘٣و ُٜب اُطو٣ن .

) ة ( أٌَُخ اُز٢ ك٢ هأٍٜب ٙٞء أؽٔو ٝك٢ م٣ِٜب ٗٞه أىهم . 

ٗب رطلئ ٛنٙ األٗىٞاه ًٔىب رْىبء ٝرْىؼِٜب ) ط ( أٌَُخ اُز٢ ٣قوط اُ٘ٞه ٖٓ عَٜٔب ًِٚ ، ٝأؽ٤ب

٣ٝلٍ مُي ػ٢ِ هلهح اُقبُن اُؼظ٤ْ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٢ُ .  –ًٔب رْبء 

 ؟: ِبذا لبي ػمٍخ اإلطجغ ػٕ ِب ضّغ وماَ أخزٗ أِبٟٔ 5ش

هبٍ : ٗؼْ ٣ب أٓب٢ٗ ) ٍجؾبٕ اُقالم اُؼظ٤ْ ( . 

  ؟ء: ٌّبذا ارفك ػمٍخ اإلطجغ ِغ أخزٗ ػٍٟ اٌظؼٛا إٌٝ ضطح اٌّب 6ش

٤ُؼوكب ؽٌب٣خ األٗبث٤ت اَُٞكاء اُٚقٔخ ٝاُـٞا٤ٕٖ اُن٣ٖ ٗيُٞا هٝاءٛب ك٢ هبع اُجؾو 



 ؟: ط  إٌّظر اٌؼو١ت اٌاٞ رآٖ ػمٍخ اإلطجغ ػٕ ِب طؼ  ِغ أخزٗ إٌٟ ضطح اٌّبء 7ش

هأ٣ب عي٣وح ٕـ٤وح ك٢ ٍٜٝ أُبء ٖٓى٘ٞػخ ٓىٖ اُؾل٣ىل كى٢ ٍٝىطٜب ثىوط ؽل٣ىل١ ػىبٍ ٝؽُٞىٚ 

خ ٝٗبً ٣ؼِٕٔٞ ثٜٔٚ ْٝٗبٛ ٝكى٢ ٌٓىبٕ هو٣ىت ٓىٖ ٛىنٙ اُغي٣ىوح ٓطىبه ؽغواد ٝأعٜيح ٓقزِل

 ٕـ٤و ك٤ٚ ٛبئواد ٤ٌِٛٞثزو . 

 ؟: ِب فبئ ح األٔبث١ت اٌطٛااء اٌزٟ أٌم١ذ فٟ اٌجحر 8ش

ٛنٙ األٗبث٤ت رَزقلّ ك٢ ٗوَ اُجزوٍٝ ٖٓ اُغي٣وح اُؾل٣ل٣خ ئ٢ُ فياٗبرٚ ػ٢ِ اُْىبٛئ ٝػوكىب إٔ

وح ٖٓ آثبه اُجزوٍٝ ٝاُن١ ٣َزقوط ٖٓ هبع اُجؾو . ٛنٙ اُغي٣وح ٓج٤٘خ كٞم ثئو ًج٤

 ؟ٚأ٠ٓ وبْ ٠م  ؟: ِب اٌؼًّ اٌاٞ وبْ ٠مَٛ ثٗ اٌؼبًِ اٌاٞ رأ٠بٖ 9ش

ًٝبٕ ػ٢ِ ؽوف ٍِْ هك٤غ .  –ًبٕ ٛنا اُؼبَٓ ٣ِؾْ األٗبث٤ت 

 ؟ٌّٚبذا ؟: ِبذا وبْ ٠ٍجص ػبًِ اٌٍحبَ 11ش

٤ُؾ٤ٔٚ ٖٓ اُ٘به اُْل٣لح أص٘بء ػِٔٚ . –٘بع ًبٕ اُؼبَٓ ٣ِجٌ هلبىا فبٕب ك٢ ٣لٙ ٝػ٢ِ ٝعٜٚ ه

 ؟: ٌّبذا طرخذ أِبٟٔ فوأح 11ش

ػ٘ىلٓب ٝهؼىىذ ثؼىى٘ األؽىىلاس اُقط٤ىوح اَُىىو٣ؼخ ؽ٤ىىش اّىىزل اُٜىٞاء ٝٛىىبه اُو٘ىىبع اُىىن١ ٣ورل٣ــىىـٚ 

اُؼبَٓ ، كولي ك٢ اُٜٞاء ٤َُٔي اُو٘بع كبفزَ رٞاىٗٚ ٍٝوٜ ٖٓ كٞم اَُِْ اُوك٤غ . 

 ؟بًِ فٟ اٌجحر ػٕ ِب اخزً رٛازٔٗ: ٌّبذا ٌُ ٠طمؾ اٌؼ 12ش

ألٗٚ ًبٕ ٣وثٜ ؽٍٞ ٍٝطٚ ؽجال ٠َٔ٣ ؽجَ األٓبٕ ٝػ٘لٓب افزَ رٞاىٗٚ ظَ ٓؼِوب ثٜنا اُؾجَ . 

ِٚىب ِٛلى  أخ١ٙىب ِىٓ ٘ىاا  ؟: ِبذا الزرثذ أِبٟٔ ػٍىٟ ػمٍىخ اإلطىجغ ػٕى ِب رأد اٌطىبئرح 13ش

  ؟االلزراح

ُىْ ٣ٞاكىن ػوِىخ اإلٕىجغ ٛىنا االهزىواػ أٗىٚ ال  – اهزوؽذ إٔ ٣وًجب ٛنٙ اُطبئوح ٣ٝؼٞكا ئ٢ُ ث٤زٜٔىب

٣ؾت إٔ ٣زوى ٛنٙ أُـبٓوح اُغ٤ِٔخ ك٢ أػٔبم اُجؾبه . 



  . رؼِْ إٔ ًِٔب ؿبٓ اإلَٗبٕ ك٢ أػٔبم اُجؾبه ىاكد اُجوٝكح ٝٗؤ اُٚٞء َٛ

  رؼِْ أٗٚ ٣ٞعل ك٢ أػٔبم اُجؾبه اَُؾ٤وخ أٗٞاػب ٝأٌّبال ؿو٣جخ ٖٓ األٍٔبى ٜٓ٘ب ػ٢ِ َٛ

ٍج٤َ أُضبٍ . 

اٌطّىخ اٌزٟ ٠خرط ِٕٙب ػٛء ١ٕ٠ر ٌٙب اٌطر٠ك .  - أ

اٌطّىخ اٌزٟ فٟ رأضٙب ػٛء أثّر ٚفٟ ذ٠ٍٙب ٔٛر أزرق  - ة

اٌطّىخ اٌزٟ ٠خرط إٌٛر ِٓ جطّٙب وٍٗ ، ٚأث١بٔب رطفئ ٘اٖ األٔٛار وّب رشبء ٚرشىؼٍٙب  -جـ 

وّب رشبء . 

هل تعلم 

.:



الث ( من القصةأسئلة للمراجعة على الفصول ) األول والثانً والث

 سئمة لممراجعة عمى الفصؿ األوؿ:أوال:أ
 (1 ) 

أسامة تمميذ يحب قراءة القصص حبا جمػا، وكانػت أحػب األوقػات عنػده، تمػؾ التػي يقػرأ فييػا  -

قصة، أو يجمس ويفكر، ويسبح في عالـ الخياؿ، ويؤلؼ لنفسو قصة بديعة شائقة.

معنى ) شائقة ( ........... -2 ......مضاد ) جما (: ....... -1 -) أ ( أكمؿ ما يأتي:

العبارة غيػر الصػحيحة فيمػا  ( أماـ ×( أماـ العبارة الصحيحة، وعالمة )  )ب( ضع عالمة ) 

يمي:

( ) الحياة كميا خيال في خيال. -1

(   ) أختو، وىو عمى ظير سمكة كبيرة.بحث عقمة اإلصبع عن  -2

( ) ر أكثر، اختفى الضوء كمو وساد الظالم.كمما غاصت أماني في أعماق البح -3

( )  اختالف الرأي ال يفسد لمود قضية. -4

 ؟)جػ( ما أحب األوقات عند أسامة

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 __________________________________________________________



 (6  ) 

قالت أماني: الخياؿ وحده ال يكفي .. والبد معو مف العمـ الغزير والعمػؿ الكثيػرح حتػى يصػبح  -

 حقيقة واقعة.

 ___________________كممة ومضادىا  -1  -) أ ( استخرج مف العبارة :

____________________    معنى ) الغزير (  -2

-( أماـ العبارة غير الصحيحة فيما يمي: ×( أماـ العبارة الصحيحة، وعالمة ) ضع عالمة ))ب( 

( ) الحمام الزاجل كان يستخدم في المراسمة. -1

( ) ن يعيش في البحار مثل األسماك.يستطيع اإلنسان أ -2

 ؟)جػ( كيؼ يصبح الحمـ حقيقة واقعة

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 



  (0  ) 

إف أسامة معجب بعالء الديفح ألنو سافر إلى سيناء، ومعجب بأختو ىالةح ألنيا سػافرت مػع  -

ء الديف لمحياة في ذلؾ المكاف البعيد عف العاصمة.زوجيا عال

؟ولماذا ؟) أ ( ىؿ كانت ىالة سعيدة بالسفر مع زوجيا

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 ؟)ب( لماذا سافر عالء الديف إلى سيناء 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

ة الصحيحة مما بيف القوسيف فيما يأتي: )جػ( اختر اإلجاب 

المعالم السياحية ( –المحالت التجارية  –) المصانع الكبيرة   تشتير سيناء بـ : -1

مصر ( –فمسطين  –) األردن   تقع سيناء في : -2



 (4  ) 

إف الخياؿ شائؽ ولذيذ، وأحيانا يتحقػؽ، فالشػاطر حسػف كػاف يطيػر ببسػاط الػريح المسػحور،  -

الساحر البمورية أصبحت اآلف موجودة في كؿ مكاف. وكرة

( أكمؿ ما يأتي:) أ 

________مضاد ) الخيال (  -2   _______معنى ) شائق (  -1

__________جمع ) الساحر(  -3

 ؟)ب( في عصرنا الحديث جياز يشبو كرة الساحر البمورية، فما ىو

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

)جػ( يحتاج الخياؿ إلى أمريف حتى يصبح حقيقة واقعة. اذكرىما. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 



  (5  ) 

ال تخافي يا أمػاني إف الحمػاـ الزاجػؿ حمػاـ قػوي وسػريع، يسػتطيع أف يطيػر أكثػر مػف سػتيف  -

ريب مدىش.كيمومترا في الساعة، وىو يعرؼ الطريؽ بشكؿ غ

  ؟وما مفرد )حمام ( ؟سريع ( –( ما عكس ) قوي ) أ 

________________________________________________

؟)ب( لماذا كاف الحماـ الزاجؿ يستخدـ قديما في حمؿ الرسائؿ

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 ؟)جػ( كيؼ ترسؿ الرسائؿ في عصرنا الحالي

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 سئمة لممراجعة عمى الفصؿ الثاني:ثانيا:أ

 (1 ) 

رأي عقمة اإلصبع سمكة كبيرة مفترسػة تيجػـ عمػى األسػماؾ المػذعورة وتضػربيا ذات اليمػيف  -

 وذات الشماؿ، فتمزؽ أجساميا.

 ؟األجساـ دوما مفر  ؟) أ ( ما معنى المذعورة

____________________________________________________________

؟)ب( تعرض عقمة اإلصبع لمموت ثـ نجا بأعجوبة. كيؼ حدث ذلؾ

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

لمخموقاتو وسائؿ لمدفاع عف النفس. وضح ذلؾ عمػى ضػوء مػا تعرفػو  –تعالى  –)جػ( ىيأ اهلل  

اإلخطبوط (. –عف ) أبو منشار 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 (6 ) 
وبيذه لحيمة أفمت اإلخطبوط مف الحوت، وضاعت المعركة عمى )عقمة اإلصبع (. -

) أ ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف فيما يأتي :
الحمي ( –الحيل  –) الحمل   ) الحيمة ( جمعيا: -1
 ىرب ( –فاز  –) أسرع   ) أفمت ( معناىا: -2

 ؟)ب( ماذا تعرؼ عف شكؿ اإلخطبوط
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

؟)جػ( لو قامت معركة بيف الحوت واإلخطبوط. فبماذا تنتيي 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 ؟فمت بيا اإلخطبوط مف الحوت) د ( ما الحيمة التي أ 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 (0  ) 
ريبػة، تسػبح أمامػو فػي المػاء، فخطػرت عمػى بالػو وفجأة رأى )عقمة اإلصػبع( سػمكة كبيػرة غ -

 فكرة.
) أ ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف فيما يأتي :

قوتو ( –خاطره  –) شجاعتو  معنى )بالو( :  -1
 صغيرة ( –قميمة  –) طويمة   مضاد )كبيرة(: -2
أفكار ( –أفاكر  –) فكرون   جمع )فكرة(: -3

؟إلصبع في الماء، كما تفيـ مف العبارة السابقة)ب( ماذا رأي عقمة ا
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

؟وىؿ نفذ ىذه الفكرة ؟ؿ )عقمة اإلصبع()جػ( ما الفكرة التي خطرت عمى با 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 (4 ) 
و يتسمر في مكانو، وىو ال يصدؽ أذنيو.سمع )عقمة اإلصبع( صوتا جعم -

؟وما عكس )يصدؽ( ؟) أ ( ما معنى )يتسمر(
 ____________________________________________________________

؟)ب( ما الوسيمة التي استخدميا )عقمة اإلصبع( لتساعده في البحث عف أختو 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

الكثير " __________ الغزير و __________ يتحول الخيال إلى حقيقة بـ"  ( أكمؿ:)ج 



ثالث :مة لممراجعة عمى الفصؿ الثالثا :أسئ
 (1 ) 

وحكػت أمػػاني ألخييػػا عقمػة اإلصػػبع كيػػؼ رأت فػي ىػػذه األعمػػاؽ المظممػة أشػػكاال وألوانػػا مػػف  -
 األسماؾ الغريبة المضيئة، التي ترسؿ ...

) أ ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف فيما يأتي :
قمدت ( –خاطبت  –) قصت   معنى ) حكت ( : -1
المجيولة ( –المضيئة  –الواضحة  )  مضاد ) المظممة ( : -2

؟)ب( ماذا قاؿ عقمة اإلصبع عندما سمع كالـ أختو
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

)جػ( اذكر أنواع األسماؾ التي رأتيا أماني. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

ى أحػد العمػاؿ وىػو يتسػمؽ الجزيػرة الحديديػة، ويصػعد إلػى سكتت أماني قميال وأخذت تنظر إل -
مكاف خطر فوؽ الماء ليقـو بمحـ بعض األنابيب.

( أكمؿ ما يأتي:) أ 
__________ مفرد ) العمال (: -2__________      مضاد ) قميال (: -1

 __________ معنى ) يتسمق (: -4 __________جمع ) مكان (:  -3



 ؟العمؿ الذي يقـو بو عامؿ المحاـ)ب( ما 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

افزو ٓٔب ث٤ٖ األهٞاً: ط(

الماء ( –البترول  –) اليواء  داء كانت تستخدم في نقل:األنابيب السو  -1
سفينة ( –سيارة  –) طائرة  إلى جوار الجزيرة الحديدية كانت ترسو: -2 

اتفؽ عقمة اإلصبع وأختو عمى أف يصػعدا إلػى سػطح المػاءح ليعرفػا حكايػة األنابيػب السػوداء  -
 الضخمة والغواصيف الذيف نزلوا وراءىا في قاع البحر.

( اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف فيما يأتي :أ ) 
يتعمقا ( –ييبطا  –) يرتفعا   مرادف ) يصعدا ( : -1
الغوص ( –الغواص  –) الغواصة   مفرد ) الغواصين ( : -2

 ؟)ب( ما الذي اتفؽ عميو عقمة اإلصبع وأختو
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

)جػ( اذكر ما رآه عقمة اإلصبع وأختو عمى سطح الماء. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



كاف العامؿ يمبس في يده قفازا خاصا، وعمى وجيو قناع يحميو مػف النػار الشػديدة فػي أثنػاء  -
 العمؿ.
( اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف فيما يأتي :) أ 

غطاء لمصدر ( –عطاء لموجو  –) غطاء لميد   رادف ) قفاز ( :م -1
أقنعة ( –أقناع  –) قنوع    جمع ) قناع ( :  -2

 ؟) ب ( كيؼ يحمي العامؿ نفسو في أثناء العمؿ
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

   ؟)جػػػػ( اختػػػؿ تػػػوازف العامػػػؿ، ولكنػػػو لػػػـ يسػػػقط فػػػي البحػػػر. فمػػػا السػػػبب فػػػي عػػػدـ السػػػقوط

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

رأيا جزيرة صغيرة وسط الماء مصنوعة مف الحديد، وسػطيا بػرج حديػدي عػاؿ، حولػو حجػرات  -
 وأجيزة مختمفة،وناس يعمموف بيمة ونشاط.

اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف فيما يأتي :) أ ( 
بارجة ( –أبراج  –) بوارج   مع ) برج ( :ج -1
قواعد خرسانية (  –شعب مرجانية  –بنيت الجزيرة الحديدية فوق :) بئر بترول  -2
شجاعة ( –كسل  –) نشاط  مضاد ) ىمة ( :  -3

( أكمؿ ما يأتي مف خالؿ فيمؾ لمقصة :) ب 
أذرع. __________األخطبوط من الحيوانات البحرية، ولو  -1



___________قتربت من الحوت سمكة متوحشة تعرف باسما -2

)جػ( أقيمت الجزيرة الحديدية في وسط الماء ألمر ميـ. اذكر ذلؾ األمر.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 



محافظة القاھرة 

             المقطمة الخلیفة وإدار               الفصل الدراسي األولاالمتحان 
االبتدائى خامسالللصف                        مدرسة الكرمة للغات  

لتعبیر:أوال: ا  

اكتب رسالة إلى أخیك المسافر ، تھنئھ فیھا بعید میالده ، وترجو لھ فیھا طول العمر     
 و التوفیق و النجاح فى حیاتھ .

 ثانیا: القراءة:

":حــب الوطــنمن موضوع "   

، حیث یتعرف تاریخ بالده ، ویستخلص العبر  االجتماعیةیھوى أمیر مادة الدراسات " 
".من سیر العظماء ، ویتعلم الوفاء والعطاء والتضحیة والتعاون مع اآلخرین .  

)الوفـاء)،مضاد(سیرمفرد()،تاریخ( جمع)،یھوىمعنى (ھات : ا/  

لماذا تمنى أن یصبح شابا ؟و ؟لماذا أحب أمیر مادة الدراسات ب/   

 ج/ كیف نعمل على رفعة وتقدم وطننا ؟

اكمل خریطة الكلمة : /د  

 یھــوى



الثا: المحفوظات:ث  

):طریق المعالىمن نص (  

قال الشاعر:       

ترق المقام الجلیال             بالعلوم ولوعاكن                     

تلق الجزاء الجمبال            وأتعب النفس فیھا                    

،جمع(المقام)، مفرد(العلوم))تعبمضاد(أ،) ولوعامعنى ( :ا/ ھات  

 ب/ ما فائدة اھتمام اإلنسان بالعلم ، كما تفھم من البیت األول؟

بیل العلم؟ج/ ما أثر تعب اإلنسان فى س  

"؟وأتعب النفس ما الجمال فى قولھ:" /د  

؟اسم الشاعر الذى قال ھذین البیتینما /ه  

 

 رابعا: القواعد النحویة:

" الرجال المخلصون من أبناء األمة سعداء بما یقدمون ألمتھم الحبیبة من تضحیات 
 أمال فى النھوض بھا ، و یبذل المجدون الكثیر من الجھد تحقیقا للتقدم و األزدھار".

 ا/ استخرج من العبارة السابقة : 

مفرده) مؤنث سالما ، واذكر جمع –جمع تكسیر –خبرا –فاعال(    

 ب/ أعرب الكلمات التى تحتھاخط فى العبارة السابقة.

:صوب الخطأ فى العبارات اآلتیة ج/  

زرت فى العید صدیقان. -۱  

  یركب المسافرین القطار. -۲

 



تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما تحتھ خط: د/  

 ۱- یتنافس الفریقان فى الملعب : الفریقان : فاعل مرفوع ب:

األلف) -الواو  –( الضمة                                                      

 ۲- یجرى الالعبون فى الملعب : الالعبون فاعل مرفوع ب:

  األلف) -الواو  –(الضمة                                                    

 

 خامسا : الخط العربى

:مرة أخرى بخط الرقعةو،  مرة بخط النسخ ما یلى اكتب   

"بجو معتدل و نیل كریممصر أنعم هللا على  "                       
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